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أن بعد ثورة إجتماعیة وعسكریة فى الصین من إقامة  年號洪武ویدعي هونغ دون یستطاع أحد الرهبان البوذیا
صبح أول أمبراطور من أسرة مینغ والذى تربع ذلك أب كون حكم وطنى مركزى وو ن الصین خرج المغول االجانب مأ

الصلة الوضیع حیث كان  نظراَ  )المتسول (م وأطلق علیه لقب الملك الشحاذ 1398-1368على عرش الصین من 
بالده فى نهضة  أدخل االمبراطور.فالحَا ثم تحول إلى نظام الرهبان وكان یطلب الطعام من العامة عن طریق التسول

كما عمم التعالیم الكنغوشیوسیة وأسس حكومة مركزیة وأطلق على نفسة أسم ابن السماء , جیة عظیمة زراعیة وانتا
أنه أتخذ قرار بالغ الصعوبة وهو تحریم التجارة مع البالد  ورغم النهضة التى صنعها ذلك الرجل فى الصین إال

جنبیة وأقتصر االمر على الحكومة الصینیة االجنبیة اى تحریم تعامل العامة مع التجار الذین یأتون من البالد اال
أنه كان هناك انفتاح غیر مسبوق مع البالد االجنبیة فى التجارة  الإورغم ذلك التحریم , تلك التجارة التى أحتكرت 

باالعتراف  حیث أرسل االمبراطور عدد من السفراء الى البالد االجنبیة طلباَ  سیة التنمویهوالتى أعتمدت على الدبلوما
الرسمى باالمبراطوریة الجدیدة وتحسین أواصل التجارة مع البلدان االجنبیة وتعریفهم االجرأت الجدیدة فى التعامل 
التجارى والذى عرف بأسم تجارة الجزیة إذ كان من أالهداف الرئسیة للدبلوماسیة الصینیة هى التنمیه االقتصادیة عن 

  )1(. تنمویة طریق التجارة لذلك أطلق علیها الدبلوماسیة ال
  : التعریف بتجارة الجزیة والدبلوماسیة التنمویة 

ه العرش بأرسال الوفود ببیان رسمى إسترضائى إلى ئبعد أن تولى أالمبراطور االول لمینج مقالید الحكم قام فور أعتال
إشارة الى أن  إذا  فى البیان عروض الصداقة والتجارة متالزمان  وجاء فى نهایة البیان حكام البالد االجنبیة وجاء

نج كأشارة على االتفاق التجارى وربط عرى یوافقت حكومه البلدان االجنبیة فعلى الحاكم إرسال الجزیة الى بالط الم
منذ أن فقدت أسرة " وقد جاء للبیان الرسمى للمبراطور من سجالت أسرة مینج ما یوضح تلك الرسائل  .الصداقة 

هم خرجت أسرة یوان من الصحراء لتدخل الصین وتحكمها الكثر من مائه عام السونج العرش وقطعت السماء قربان

                                                
ي وھناك تعلم الكتابھ و كان االمبراطور المؤسس للمینج فالحا یتیما من بلدة أنھوى في وسط الصین وامضي جزء من حیاتھ في معبد بوذ  )1(

ا  ة وعالقتھ راق ، وحول تأسیس الدول ي اإلش ائز عل اطلع علي الكالسكیات الكونفوشیوسیة ،و مینج تعني باللغة الصینیة المتألق أو الح
لنشر الریاض یوم سادت الصین البحار ، ترجمة علي أحمد كنعان ، تالھ للطباعة و ا: التجاریة مع الدول االجنبیة راجع ، لویز لیفاثیس 
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وظلت شؤن الصین فى حالة من , مصیرهم الخراب والدمار  وعندما سئمت السماء من سوء حكمهم وفسادهم جعلت
یقصد (ط تها رأینا نحن الفالح البسیو بعندما بدأت االمة فى النهوض من كالفوضى على مدى ثمانیة عشر عام ولكن 

وشاء الخالق ان یسلك موظفونا ,یو أن من واجبنا الوطنى انقاذ الشعب  -من هواى) االمبراطور نفسة بتلك الكلمات 
ولقد أرسینا دعائم السالم فى االمبراطوریة )2( .المدنیون والعسكریون طریقهم شرقَا الى الجانب االیسر من النهر 

وقد أرسلنا موظفینا الى . العتالء عرش الصین  كما أختارنا الشعب أیضاَ ,  وأستعدنا الحدود القدیمه إلرضینا الوسطى
الممالك االجنبیة بالبیان الرسمى وبرغم أننا لسنا بمثل حكمة حكامنا االقدمین الذین أعترف العالم باسرة  سائر

الربعة  وعلى هذا ابحار ا على حفظ السالم فى أرض البفضائلهم ومناقبهم فال یسعنا االن ان نطلع العالم على عزمن
ویأتى بعد ذلك أن سفراء االمبراطور الصینى حملوا الهدایا من الحریر الى " أصدرنا هذا البیان الرسمى  قطاالساس ف

  )3( .تلك البلدان االجنبیة التى أرسلت فیما بعد سفرائها بالخزیة من أجل إقامة عالقات اقتصادیة طیبة مع الصین 
 永樂 تي األمبراطور الثالث في اسرة مینج –طور هوان األمبرایونجل  او )Yong-le(  والذي بدأ عالقات جادة مع

دول الخلیج و الجزیرة العربیة و ارسل الحمالت العسكریة االقتصادیة للمنطقة فیما یعرف برحالت الكنز واشترك فیها 
غیرة االخري وكان یقوداالسطول الف جندي وما یقدر بمائه سفینة عسكریة كبیرة بخالف السفن الص 28اكثر من 

أرسل ( ، اتبع یونجل نفس منهج ابیه وأصدر فرمان جاء كالتالي   تشینغ خھ      鄭和下القائد الخصي المسلم
مفادها ، لقد قبلت بكل حزم والیة  امبراطوریة  االمبراطور القائد الخصي و أخرون لمختلف البلدان إلعالن تعلیمات

تسونج رن ، لقد حكمت أكثر من من األباطرة تاي زو جاد ، تاس تسونج ، وتشاو  األعظم السماء وورثت الحكم
سالم وقد أصدرت عفو عام لجمیع ألعظم السامي من أجدادي ونشرت الأالف من الدول وورثت االحسان ا  عشرات

ختلف البلدان وبدأ الجمیع من جدید ،أنتم یامن تسكنون في م) جودي (دي –من تحت السماء و أعلنت بدء عهد جوه 
تسمعوا حتي األن  عن ذلك ، األن أرسل لكم الخصي القائد تشنغ خه و القائد وانج جینج  المحیط ، ولم البعیدة عبر

، حاملین اعالن بتعلیماتي لكم، یجب علیكم احترام األوامر و السیر في طریق السماء ، لرعایة شعبكم و األحتفاظ 
زدهار ، یقدم الحریر الملون حسب األقتضاء للحكام و البلدان العشرین التي بالسالم وهكذا تحتفظون بالسالم و اال

سیمر علیها القائد تشینغ خه إلي هرمز و سریالنكا و كالیكوت و ملقا و كوشین و البحرین و مقدشیو و سامودیرا و 
  )4( .بالي و عدن و ظفار و المیناء القدیم  –األحساء و الیمن و قان 

                                                
)2(  Zhong-yang Yan-jiu yuan, Ming shi-lu,Volume 2,p.775 

ھراألول ) و ھونج د(م في عھد األمبراطور 1369رفبرای26أنھ بتاریخ   Ming shi-luتذكر وثائق اسرة مینج        اني الش ام الث في الع
العشرین قد أرسلت مبعوثین مع األعالنات وتقدیم المشورة لالنضمام لألمبراطوریة علي تعلیمات من دول الیابان و شامبا و جافا و الیوم 

رة  775وذلك في المجلد الثاني من وثائق المینج الصفحة )العرب و المسلمین ( بلدان المحیط الغربي  ذكر أن سجالت أس و الجدیر بال
 .م 1644 –م 1368یحمل وثائق األسرة من عام  مجلد3279مینج تبلغ 

رة اي ) مینج الصینیة(م أصدر االمبراطور بیان بربط أواصل الصداقة بین المملكة الوسطي 1372في عام   )3( ین البراب الم و ب ة الع حاكم
د والجدیر بالذكران ھناك فریق من دول العالم األخري ، تقوم الصداقة علي أساس دفع الجزیة مقابل دعم التجارة بین الصین و تلك البال

العلماء یري أن لیس ھناك ما یسمي بتجارة الجزیة بل ھي تجارة الضرائب و ان الترجمة الحرفیة للكلمة ال تنم عن المضمون الخاص 
یري ان ذلك الرأي بتلك التجارة ، وان المؤرخین و المترجمین قد تأثروا بأراء المستشرقین وأخذوا كلمة الجزیة منھم ، ولكن الباحث ال

صائب وذلك بسبب تصریحات و افعال و معتقدات األباطرة حكام أسرة مینج الذي یدل علي أعتقادھم بأنھم حكام العالم ویجب علي الدول 
  .الخضوع لھم و التأثر الثقافي و األقتصادي بھم فیما یسمي بالسالم العالمي ألسرة مینج كما سیوضح البحث بعد ذلك 

Ming shi – lu ,volume 3 , p.65 – 67, 936 – 936. 
ده )4( ة،اما عن عھ ام یونجل تعني البھجة الدائم دا ھوخ اریخ الصین ، ص : راجع ھیل م 263-358ت نج  رق رة می ائق أس ي و ث اء ف ا ج ، كم

بربریة  السلع القیمة و بأن األمبراطور أعلن العفوالعام عن جمیع من تحت السماء  مقابل أن تأخذ من تلك البالد ال 15في المجلد 1175
 النادرة و تعطي إلي وزارة المناسك في القصر االمبراطوري كما یشترط أن یقدم تجار تلك البالد البربریة التحیة الرسمیة لالمبراطور ثم



تعالیم الشریعة االسالمیة وما تم فعلة من طرف  نا ان نظام الجزیة لم یكن وفق ما نعلم منوالجدیر بالذكر ه
انه واجب  الحكومات االسالمیة علي البالد المفتوحة ولیس ایضا ما قد فهمة بعض المستشرقین من نظام الجزیة 

من عواقب عسكریة او  ة خوفاتفرضة الدولة المنتصرة او ذات النفوذ على منطقة معینة تدفع تلك الجزیه مرغم
بل لم یكن ذلك النظام عند أسرة مینج أكثر من مجرد تعبیر تقلیدى عن سیادة المملكة الوسطى على السائر , سیاسیة 

الدول االخرى فى إطار رسمى ممزوج مع بعض المراسم الملكیه ولم یتجاوز ما یقتضیة ذلك من إرسال البعثات 
یة الجدیدة ونقل الهدایا التى یمكن قبولها كجزیة مصحوبة بتملق المبعوثین أو كما اطلق الدبلوماسیة والعالقات التجار 

من جانب البلدان االجنبیة والتملق الذى یحبه االمبراطور  ) الدبلوماسیة الماكرة ( التاریخ الصینى  اعلیها متخصصو 
ندهم محملة بالهدایا التى أطلق علیها الجزیة ستجابت كثیر من الدول االجنبیة لذلك العرض وأرسلوا وفودَا من عا. )5(

لكن یجب .  وكانت من تلك البلدان بلدان الجزیرة العربیة والخلیج وعلى رأسهم هرمز وظفار وعدن ومكه واألحساء 
أن أوضح أن هناك كثیر من البلدان األجنبیة من رفضت تلك الفكرة المخترعة من أمبراطور المینج عن تجارة الجزیة 

  :وردت علیة بأسلوب أستعالئى مثل حاكم الیابان الذى أرسل له یقول  فكره مهینه كأنها 
ٕ على حاكم واحد و  أن السماء واالرض واسعتان ولیست حكراَ " " لشخص واحد  ملك للعالم ولیس ملكاَ أن العالم علم ا

حملة الخامسة السطول حیث تم استخدام العنف معهم في ال )الجبور (الجدد  األحساء ملوكوكذلك ملوك مقدشیو و 
 .)6(الكنز

هو لقب اطلق علي القائد المسلم حجي محمود شمس الدین أحد احفاد حاكم منطقة یونان  السید األجل  تشینغ خه
شمس الدین عمر ، والسید األجل لقب یطلق علي السادة العلویین في منطقة أسیا الوسطي ، ولد حجي شمس الدین 

تقراطیة حاكمه وله أخ و أربع شقیقات ،وینتمي تشینغ خه لعرقیة تسمي هوي و هي في منطقة یونان ، من أسرة ارس
وما تعني محمود ،وقد أطلق ) ما(الصین ،اما عائلتة فیطلق علیها عائلة  غرب إحدي العرقیات المسلمة في جنوب

ر لمكة من اجل كلمة ما علي السید األجل منصور ، الحفید الخامس للسید األجل شمس الدین عمر ، عندما ساف
اي فتي الجواهر الثالث وقد تحرفت فیما بعد ) ماسانباو(م وكان یطلق علیه اسم 1371ولد تشینغ خه عام .الحج 

                                                                                                                                            
ینج سجالت اسرة موكذلك راجع  Ming shi- lu , vol 15 , p 15 -16یعودوا إلي بالدھم محملین بالبضائع و الھدایا ، راجع 

 1577 -1576، الصفحة  19المجلد 1534م، السجل رقم 1430یونیو 29بتاریخ  9یوم  6الخامسة الشھر  السنھ
Ming shi – lu ,vol 19,p.1576 – 1577. 

  وحول سجالت بناء السفن التي قامت برحالتھا إلي البلدان الغربیة من البحر راجع المصدر الصیني المعاصر السرة مینغ
     李昭祥著《龍江船廠志》，1543年刻。 

ان من عوامل   )5( س ك ي العك ل عل اد الصین ب ي اقتص د عل أتي بعائ ذي ال ی ق ال ك التمل والجدیر بالذكر لم یكن كل اباطرة مینج یحبون ذل
نج   رة می ع ألس ع االمبراطور الراب ذي دف ر ال ة الصینیة األم ي (التدھور األقتصادي وضعف الخزین و  –ش ارة ) ل ك التج من وقف تل

إن السفن التي تجلب األحجار ( حیث أصدر فرمان في أحدي و ثائق اسرة مینج یقول فیھا بعد تولیھ عرش البالد )یة الماكرة الدبلوماس(
الكریمة و الھدایا من البالد البربریة في المحیط الغربي یجب أن تقف و علي السفن جمیعا أن تعود إلي ناكینج وعلي كل السفن المبحرة 

 ب 2الصفحة  304الفصل  تاریخ أسرة مینج، راجع ) للبالد البربریة أن تتوقف في البحار في طریقھا 
                    Ming shih ,ch.304,2a ,T.P, chin1933 , p. 301 
                       Huang – ming Ts,ung Hsih-lu , ch.15,p.30a  

ء و شرق الجزیرة العربیة فسوف نوضح ذلك تفصیلیا في ذلك البحث وحول ذلك حول الحملة العسكریة الصینیة علي الجبور حكام االحسا )6(
ي ، ن الرجوع إل  Geoff Wade : the zheng he Voyages , asia research institute ,workingیمك

paper series,no.31 , national university of Singapore,October 2004,p.17-18.    



تلك الكلمة في األدب الشعبي العربي إلي السندباد صاحب الرحالت البحریة السبع المشهورة تماما مثل ماسانباو او 
  )7( .تشینغ خه 

م ، ورغم المقاومة العنیفة 1382و جیشة بقیادة فو یودي لالستیالء علي اقلیم یونان عام أرسل األمبراطور هونغ د
التي ابداها المغول في الدفاع عن یونان إال ان القائد فو یودي استطاع دخول األقلیم وهزیمة المغول وصادف مقابلة 

عندما سأله القائد فو یودي عن مكان  فو یودي  بالفتي ماسانباو وكان عمره وقتها یزید علي العشر سنوات بقلیل
أخذ " اهكذا حقا " فتعجب القائد من شجاعة الفتي و قال له " قفز في البركة "أختباء القائد المغولي ، فرد علیه الفتي 

م تم 1385القائد فو یودي ذلك الفتي أسیر معه عندما توسم فیه الشجاعة و الذكاء ، وبعد ثالث سنوات اي عام 
   )8( .ي ماسانباو وألحق بخدمة األمیر یونجل األبن الرابع لالمبراطور الصیني هونغ دو مؤسس أسرة مینج إخصاء الفت

م ، األمر الذي دعاه لتعیین 1392واجه األمبراطور هونغ دو مشكلة كبیرة بعد موت ابنه األكبر وولي عهده عام 
غ دو قد تجاوز العدید من ابنائه االحیاء بما فیهم حفیده خلفا ألبیه وذلك بدعم من رجال البالط ، وبذلك یكون هون
م توفي مؤسس اسرة مینج عن عمر یناهز 1398االبن الرابع یونجل الذي كانت عیناه ترنو لحكم البالد ، وفي عام 

یونوین لكن األمیر لم یدیر البالد مثل جده و  -عام وتولي حفیده یوانجانغ  والذي أطلق علي نفسة لقب جو71
ي سلسلة طویلة من الصراعات والفوضي خاصة بعد أن قلص األمتیازات األقطاعیة للقواد العسكریین وجرد ادخلها ف

م ، وبعد 1399اعمامه األمراء من القوات العسكریة و عزلهم من مناصبهم ، األمر الذي أدي لثورة عمة یونجل عام 
یدخل من بوابات القصر األمبراطوري ویصبح صراعات عسكریة مریره استطاع یونجل أن یستولي علي زمام األمور و 

یونوین أستطاع الهروب  –م ،وتذكر الحولیات الصینیة أن األمبراطور جو 1402األمبراطور الثالث للمینج وذلك عام 
من عمة حیث لبس ثوب الكهان وذهب مع مجموعة من خواصة خارج البالد عبر مركب شراعي متجها نحو بلدان 

   )9( .المحیط الهندي 
أعتمد یونجل في صراعه ضد ابن أخیه علي الخصیان العسكریین ، لذا أعطاهم ثقته بعد النصر و قرب منه الخصي 
ماسانباو وأعطاه لقب تشینغ خه وفور أستقرار األوضاع أمر یونجل ببناء أسطول أمبراطوري یقوم بزیارة المحیط 

یونین  –عات المضطربة حول منفي األمبراطور جو الهندي لتمشیطه بحثا عن األمبراطور الهارب أو لتبدید الشا
م للبحث عن األمبراطور الهارب 1403خارج البالد ، وقد كلف یونجل قائده الخصي تشینغ خه ببناء األسطول عام 

                                                
: ، ھادي العلوي  31-30م ، ص 2004في الصین ، ترجمة وانغ ماو ھو ، دا ووتشو للنشر ، بكین  االسالم: مي شو جیانغ   )7(

  . لالمام علي بن ابي طالب كرم هللا وجھھ  36، ویذكر ھادي ان تشینغ خھ ھو الحفید ال 305المستطرف الصیني ، ص 
  
     ;86 – 73یوم  سادت الصین البحار ، ص : لویز )8(

  
Phillips, George: 'The seaports of India and Ceylon, described by Chinese voyagers of the fifteenth century, 
together with an account of Chinese naviga-tion, Part I,' Journal of the China Branch of the Royal AsiaticS 
ocietyfo r the Year1 885, 20,1986,p. 209-226. 

  
)9(     Zhu,Jianqiu : 'Zheng He's nautical chart and its role in the history of the Chinese chart development', 

In: Research Association , Zheng He Xia Xi Yang Lun WenJi. 1 ,1985,p. 229-237. 
     

  



و كذلك لملئ خزائن الدولة الفارغه بالعائدات التجاریة الخارجیة وذلك وفق ما جاء في كتاب مینج تونج جیان 
   )10( ) .ر الرسمي للمینج التاریخ غی( 

  :  treasure ships (  寶船)أسطول سفن الكنز 
سفینة عابرة للمحیطات وبعد ثالث أشهر أمر مقاطعات  37في البدایة أمر األمبراطور یونجل مقاطعة فوجیان بإنتاج 

س العام أرسل سفینة أخري وفي نف 200سوجو و جیانغسو و جیانغشي و جیجیانغ و هونان و غوانفد ونغ ، بانتاج 
سفینة ثم تطور الوضع أكثر من ذلك حیث بلغ انتاج السفن من عام  188أمر أخر للمقاطعات الساحلیة بانتاج 

سفینة من أجل البعثات الرسمیة للمینج فیما یعرف أصطالحیا بأسطول الكنز  1681إلي  1407وحتي عام  1404
مدفع برونزي و  24صر، حیث حوت كل سفینة علي ، وكانت سفن الكنز تحمل أسلحة حدیثة بمعطیات ذلك الع

قدم ، و كذلك أحتوت السفینة علي غرف مجهزه بكل الرفهیات الممكنة من  900إلي  800یبلغ مدي المدفع من 
كذلك أحتوت كل سفینة علي جرس كبیر و خمسة أعالم وطبل . أجل مبعوثي األمبراطور و مبعوثي البلدان األجنبیة 

ح تستعمل كإشارات ضوئیة الصدار األوامر  علي متن السفن و كان لكل سفینة لونها الخاص كبیر و عشرة مصابی
  . )11(وعلم أسود كبیر خطط علیه باللون األبیض حرف كبیر یدل السریة التي تنتمي لها تلك السفینة 

لخصیان وبخصوص التوزیع الوظیفي علي سفن اسطول الكنز ، كان علي متن كل سفینة سبعة من المدیرین ا
یعملون كمرافقین لسفراء األمبراطور ، كما كان هناك عشرة من المدیرین المساعدین یعملون تحت إشراف السفراء 

عسكریا  92خصي ، اما بالنسبة للتوزیع العسكري علي متن سفن األسطول فكان علي متن كل سفینة  52یتبعهم 
من رؤساء المجموعات ، اما ربان السفینة فكان  103هم من قادة الكتائب یتبع 104كبیرا مسئول علي األفواج ، و 

یتم تعینه بشكل خاص  من األمبراطور وكان لدي الربان سلطة القتل لتعزیز النظام علي متن السفینة ، وكان لكل 
 من 2سفینة أمین سر العداد الوثائق الرسمیة وكان امین السر ذو رتبة رفیعة في البالط األمبراطوري ، وكذلك عدد 
تونغ ( موظفي وزارة المناسك مسئولین عن البرتوكوالت الرسمیة باالضافة إلي عشرة معلمین یعملون مترجمین ولقبهم 

وتعني المعلم الذي یعرف الكتب األجنبیة ، وكان منهم ماهوان و فاهسین اللذان وصفا ) یي فانس هو جیاو یو غوان 
ندي و الخلیج العربي و شبة الجزیرة العربیة و سوف نذكر رحلتهما بصحبه اسطول الكنز إلي بلدان المحیط اله

  )12( .رحلتهما  تفصیلیا في ذلك البحث 

                                                
وحول أسباب اعداد اسطول الكنز  ;356، ص  9لمجلد ، ا292، السجل  1403مایة  25السنة األولي ، الموافق  5الشھر  5الیوم )10(

     وإشراف تشینغ خھ علیھ  و انواع السفن و محتویاتھا یرجي مراجعة ذلك البحث القیم
Sally K. Church: ZHENG HE, AN INVESTIGATION INTO THE PLAUSIBILITY OF 450-FT 
TREASURE SHIPS, Monumenta Serica, Vol. 53 ,2005, p. 1-43 

  
 ;356، ص  9، المجلد 292، السجل  1403مایة  25السنة األولي ، الموافق  5الشھر  5الیوم )11(

     
Mei-Ling Hsu: Chinese Marine Cartography: Sea Charts of Pre-Modern, Imago Mundi, Vol. 40 ,1988, p. 
96-112 

  
)12( Huang Xingzeng : (Xiyang chaogong dianlu) [黃省曾, 西洋朝貢典錄, 1520 n. Chr.], 

(annotierte Übersetzung),Inaugural-Dissertation zur Erlangung des Doktorgrades des 
Fachbereichs,Geschichts- und Kulturwissenschaften an der Freien Universität Berlin 
,Tag der mündlichen Prüfung: 29. Juli 2005, p.8-12. 

     
  



طبیبا و صیدالنیا لجمع األعشاب النادرة و التعرف علي االمراض و األوبئة و عالج  180كما رافق أسطول الكنز 
لي متن األسطول كانوا من المجرمین المرضي في اسطول الكنز ، و الجدیر بالذكر أن معظم البحارة و الجنود ع

المبعدین عن الوطن ، وقد حمل األسطول بكمیات كبیرة من الحریر و الخزف الملون و القطع الفنیة ، باالضافة إلي 
عدد كبیر من اللفائف البیضاء الممهوره بختم األمبراطور یونجل أعطت كلها للقائد تشینغ خه لكي یصدر األوامر و 

م كان أول 1405وفق ما تقتضیه الضروره ،وفي خریف ) البلدان الغربیة ( مع بلدان المحیط الهنديیعقد المعاهدات 
ألف جندي مستعدین لألنطالق نحو  27سفینه من سفن الكنز مزود بـ  317أسطول للمینج جاهز لرحلته األولي بـ

  )13( .بلدان المحیط الهندي 
  :مراسم تجارة الجزیه  

سم وطقوس معقدة فى البدایة انشأت أسرة مینغ إدارة خاصة لشئون السفن االجنبیة والتجارة كان لتجارة الجزیه مرا
لما فعلته أسرة یوان سابقاَ تمینغتشو والزیتون وكانالخارجیة فى  وأصبحت مسؤلیة تلك االدارة مقتصر  ،ون وذلك وفقا َ
ن المسؤل عن تلك اإلدارة هو وزیر المناسك وكا, ن تقدیم الجزیه وتیسیر التجاره مع الدول االجنبیة و على تولى شؤ 

جانج  –تشي –و الجدیر بالذكر أن وزیر المناسك في عهد یونجل االمبراطور الثالث هو الوزیر لي )14() الطقوس ( 
واتبعت ادارة شؤن السفن االجنبیة والتجاره عدد من القوانین الدقیقة خاصة بتجارة الجزیه أولها أن یتقدم رسول )15(

 ،ألجنبى بالجزیه والتى هى عباره عن سلع كمالیه فى الغالب ومخلوقات نادرة وعجیبة من بالد الشرق والغرب الوفد ا
ذا وافق االمبراطور أعطت  ٕ وبعد أن یقدم الرسول الجزیه یأخذها وزیر المناسك ویعرضها على االمبراطور فى سجل وا

ثم ینتظر السفیر موعد , ى ورقه سفارته التى أتى بها وزارة المناسك للسفیر براءة  تقدیم جزیه حیث یوضع ختم عل
المحدد له لتقدیم الجزیه لالمبراطور وبعدها یتسلم خط المرور أو تصریح السیر الذى یسیر به ) المیعاد( الدوره 

وكان یحدد للسفیر عدد السفن المصاحبه له . التاجر منذ نزوله المیناء وحتى وصوله الى العاصمه االمبراطوریه 
االخرى والعدد الكلى العضاء البعثة وطریقة تقدیم الجزیة شخصیَا  عوكمیة البضائع تفصیلیَا باالضافة للسل

, لالمبراطور وعندما تقبل الجزیه یتوسل وزیر المناسك لالمبراطور بتقدیم الهدایا لتلك الوفود والتجار المصاحبین لهم 
  )16( .سم الجزیة إهدایا لالمبراطور بأو زیه جموه من ئهم الهدایا وفقَا لما قدفیأمر االمبراطور بإعطا

                                                
)13(  GEOFF WADE :  The Ming shi-lu as a Source for Thai History -- Fourteenth to Seventeenth 

Centuries, Volume 31, Journal of Southeast Asian Studies ,1 September 2000 ,p .6- 32 
   
  
م   )14( نج رق رة می جالت أس ي س ة ف اك وثیق ئولین بأ 309ھن ر المس ور أم ول أن االمبراط ر ، تق د العاش ي مجل ك ألن ف اء وزارة المناس نش

كل من تحت السماء وأن الشعوب في البلدان  فھي تحكم من البلدان آالف  اتاالمبراطوریة تحتل مكانة مركزیة في العالم و تحكم عشر
ن  البعیدة یشعرون باالرتیاح و الھدوء لوجودنا ھنا في حكم العالم و أنھم یریدون إظھار الوالء لنا ، وان من دواعي سروري أن یأتي م

ك ھم في البالد البعیدة یعلنون الوالء ثم یعودون إلي بالدھم محملین بالھدایا االمبراطوریة ، وعلي وزارة المناسك أن تمنحھم تصریح بذل
و ان تحمیھم و تسھل رحالتھم دون عائق من األن فصاعد و أن كل الناس في جمیع البلدان المرحبین و الراغبین في دخول الصین أن 

  .ح لھمیسم
Ming shi –lu , vol.10,Record 309, p. 435 

  .1483، ص  12، المجلد 768م ، سجل 1411یولیو  19، الموافق  19، السنة  6، الشھر 29الیوم   )15(
)16(  Ming shi –lu , vol 15,p.15. 

ول            ارد ھ ع ریتش ذلك راج ز: وك ف ، مرك ل یوس ة كام میة ، ترجم اح الموس ات الری وث  امبراطوری ات و البح ارات للدراس االم
  .302المستطرف الصیني ، ص : ، ھادي العلوي 123م ، ص 1999االستراتجیة ، ابوظبي 



ثم یأمر االمبراطور حكومته متمثله فى وزیر المناسك بشراء السلع  االضافیة التى تحملها سفن الوفود والتى توجد فى 
ئعها كما یسمح االمبراطور للبعثة بعرض بضا, تقدم كجزیه للقصر االمبراطورى  المیناء وهى من خیر البضائع التى

ولمدة تتراوح من ثالث إلى خمسة أیام وذلك لكى یطلع عامة الشعب الصینى على تلك ) المناسك (وعرضها فى قسم 
المرافقة للسفیر والمقیمین فى المیناء ال یسمح لهم بمقابلة االمبراطور فى  أما إعضاء البعثة, البضائع ویشترونها 

 .وزارة المناسك  هالمیناء ولكن بواسطة سمسار تحدد الصینى فىالعاصمة بل یسمح لهم بالتجارة مع سواد الشعب 
والجدیر بالذكر أن نظام الجزیة قد عمل على زیادة الوهم االمبراطورى بأن حاكم المملكة الوسطى له السیادة على )17(

ینغ خه فى ویؤكد على ذلك النقش االثرى الموجود على عمود حجرى أقامة القائد البحرى تش و كل ما تظلة السماء
أن جمع البلدان الواقعة وراء األفق وفى أقاصى االرض أصبحت تابعة لنا : "  جاء فیهمعبد بوذى قریب من شنغهاى 

جمیعَا من أقاصى الغرب إلى أقاصى الشرق ومن أقاصى الشمال إلى أقاصى الجنوب مهما تبتعدت ومهما كانت 
فها هم البرابرة من وراء البحار جاءوا یحملون االشیاء المیافات والطرق التى تفصل بینها وهكذا فبرغم بعد  بالدهم حقَا

  )18( " .والهدایا الثمینة 
كان أصحاب المقامات الرفیعة من المبعوثین االجانب یقیمون في قصر هوي تونغ بمدینة نانجینج، حیث یخدمهم 

عوث له بطاقة خشبیة تحمل كل مبمن الخدم باالضافة لعدد من األطباء و الطهاه المهرة لرعایتهم ، وكان  400
وكان یحذر علیهم الخروج إلي الشارع و األختالط بالعامة أو التجار المحلیین ، بل كانت وزارة المناسك تقوم  أسمه

باالجراءات التجاریة وتحدید أنواع الجزیة ومقدارها لكل بلد، وكذلك انواع البضائع التي یجلبها المبعوثین معهم إلي 
وكذلك ملوكهم ، ثم یسمح للمبعوثین بإقامة  یتلقون الهدایا االمبراطوریة ل كان المبعوثین یتلقونلمقابالصین، وفي ا

وكان سوق مفتوحة للجمهور في دار الضیافة خالل مدة تتراوح من ثالث إلي خمسة ایام تحت رقابة وزارة المناسك،
ط و األسلحة و األعشاب الطبیة النادرة ذات المخزون یمنع منعا بات أن یباع للمبعوثین المدونات التاریخیة و الخرائ

واذا تسلل أحد المبعوثین إلي بیوت األهالي كانوا یحرمون من الهدایا األمبراطوریة وكانت مدة اقامتهم في .المحدود 
قصر هوي تونغ تتجاوز بضعة أشهر ، مصحوبة بعدد من الوالئم األمبراطوریة وسباقات الخیول و رمي السهام من 

  )19(. تحت إشراف وزارة المناسك  تسلیة اجل ال
الذى وصل   Benedict Goes  تلك المراسم بما قاله المبشر البرتغالى  بیندیكت جویس عنوأخیرَا نختم حدیثنا 

 72أن البلدان االجنبیة تبعث سفارات الى الصین قدر عددهم ب" كسفیر فقال  1650لبالط أمبراطور المینج عام 
وكانت نفقات الرحلة ذهابَا  ظم المندوبین من التجارإلى االمبراطور وكان مع) الجزیه ( لتقدیم الهدایا  مندوب أو سفیر

یابَا على حساب الحكومة الصینیة  ٕ فاالمبراطور الصینى عنده من الخیالء والزهو ما یجعله یحس بالخجل إذا قبل , وا
                                                

  189-188یوم سادت الصین البحار ، ص : لویز   )17(
اعتباره أحد سوف نحقق ذلك النقش بوم  1431مارس  14كتب تلك العبارات الموجوده  في النقش الحجري القائد الخصي تشینغ خھ في   )18(

ة  مصادر اسرة مینج عن عالقات اسرة مینج بشبة الجزیرة العربیة و الخلیج ي دوری  – Journal Kuoوقد نشر النص المنقوش ف
feng    م علي ید العالم الصیني الجلیل 1935و ذلك سنةCheng Hao – sheng   ي ر ف ي حج لي فیوجد عل نص األص ، اما ال

  بدولة الصین وحول ذلك راجع   T,ai – tsangالموجود في اقلیم    Tien – feiفي   –متحف تیان 
  Zheng he : wu – tu  wen – sui  hsu – chi,by cheng  hao – sheng  , journal ,Kuo – feng , 

vol.vII,no.4,october1935,p.30-31.   
  ، 191-187یوم سادت الصین البحار ، ص : لویز   )19(

Zheng Hesheng: Zheng Yijun, The Selected Papers on Zheng He’s Voyages to West, Part 
II, Qi Lu Publishing House, 1983, p.856 



هم من هذا السیاق ان فون"افس على تمثیل أعضاء الوفد تنالهدایا بدون مكافأة سخیه لذا یعمل جمیع االعضاء الى ال
یابَا كانت على نفقات الح ٕ ومه الصینیه نظیر تقدیم كمصاریف الرحالت البحریة من الدول األجنبیة الى الصین ذهابَا وا

  )20( .بعض التوقیر الزائد والتملق الذى یحبه االمبراطور ویجازى به بسخاء مبالغ فیه 
  :یه مع بلدان الجزیرة العربیة والخلیج تجارة الجز وثائق 

كان مؤسس أسرة مینغ له حساسیه ضد المسلمین والسیما العرب فى أول عهده وذلك بسبب عالقتهم بحكم یوان 
إال أنه سرعان ما تخلى عن تلك الفكرة وقرب منه المسلمین بل بل أمر بعمل تقویم إسالمى ووضع باللغة , المغولى 

بعد إعتراف بالد االسالم بحكمه وردهم على رسالته والتى حملها ، علماء والقواد والتجار المسلمین العربیه وقرب منه ال
ردت الدول االسالمیة ومنها بعض عواصم الجزیرة العربیة والخلیج باالعتراف بأسرة مینغ على ، دبلوماسین صینین 

لى الصین ثم لنظام الجزیه وال حكم الصین والموافقه على التبادل التجارى وفقا ٕ تى یدفع مصاریف االنتقال فیه من وا
وقد أستطعت الحصول على عدد البأس به من الوثائق الموجودة . الرجوع إلى الوطن على حساب الحكومة الصینیة 

فیما یعرف بسجالت أسرة مینغ تبین حجم التعامل الدبلوماسى التنموى اى القائم على المعامالت االقتصادیه بین 
م هرمز والیمن والبحرین ومكه واالحساء وظفار وذلك فى هحكومات الجزیرة العربیة والخلیج وعلى رأس الصین وبین

  )21( .القرن التاسع الهجرى 
 أرقام الوثائق وتواریخها وعددها لكل حكومة مینج مع ذكرالقات تلك الحكومات العربیة بحكومة نوضح عوسوف 

  :في سجالت اسرة مینج
   : العربيالك الخلیج مملكة هرمز من اهم مم

یجب أن نشیر أن هنـاك مـدینتین أسـمهما هرمـز ، هرمـز القدیمـة أو العتیقـة والتـي كانـت تقـع علـي البـر السـاحلي قـرب 
میــل ،وقــد زارهــا الرحالــه المشــهور  30مصــب نهــر مینــاب الــذي یســمي جــون الخبــر و تبعــد عــن بنــدر عبــاس حــوالي 

مــز یقصــده التجــار القــادمون مــن الهنــد ، فــي مراكــب موســوقة بالتوابــل و مدینــة لهــا بنــدر یــدعي هر ( مــاركوبولو فقــال 
األحجار الكریمة و األلئ و أثواب الحریر و الذهب و أنیاب الفیلـة و العدیـد مـن السـلع األخـري ، التـي یبیعونهـا لتجـار 

                                                
ر   )20( ادس عش الجدیر بالذكر أن معدل التجارة الخارجیة للصین في نھایة أسرة مینج قد أنخفض تدرجیا خالل النصف الثاني من القرن الس

  .لیابانیین و ظھور القوة البحریة البرتغالییة في المحیط الھندي وتكوین مستعمرات لھم فیھبسبب الغارات المستمرة من القراصنة ا
F.Hirth,Ancient Porcelain : a study in Chinese mediaeval in dustry and trade, reprinted 

the j.of the china branch of the r.asitat.soc,1888,p.58-60. 
  .229المشرق العربي و الشرق األقصي ، ص : سلیمان حزین  وكذلك یمكن الرجوع إلي ،

غ ده   )21( وة ین بتمبر : ق وم ، س ین الی امین ، الص انغ جی ة تش ة ، ترجم ینیة العربی ات الص اریخ العالق ة  53، ص  2002ت ت كلم د جائ ، وق
ي و 309المسلمین و محاوالت التقرب منھم و بخاصة العرب في الوثیقة رقم  م بالمجلد العاشر ف ة  رق ذلك الوثیق نج ، وك رة می ائق اس ث

  12في المجلد   834
 . Ming shi – lu  ,vol . 10,record 309,p.435 
Ming shi –lu, vol.12,record 834,p.1639  . 

د    رار احم ر ك ة بالصین ، جعف رة العربی ات شبة الجزی رار عن عالق ر ك دكتور جعف :  وكذلك یمكن الرجوع للبحث الممتاز الذي أعده ال
العالقات التاریخیة بین شبة الجزیرة العربیة و الصین منذ ظھور االسالم و حتي اوائل القرن العشرین ، مجلة دراسات الخلیج و الجزیرة 

ت  24، السنة  92العربیة ، العدد  وي 161 -  160م ، ص 1999، الكوی ادي العل ا ھ ر ایض  -302المستطرف الصیني ، ص : ، انظ
305.  



جارتهـا واســعة یقـع تحــت هرمـز ، ویحملهـا هــؤالء إلـي جمیــع أنحـاء العــالم ویبیعونهـا بـدورهم و الواقــع أن هرمـز مدینــة ت
  )22( )سلطتها الكثیر من المدن و القري إال أنها العاصمة ویسمي ملكها ركن الدین أحمد 

أمــا هرمزالجدیــدة والتــي تــم أنشــائها علــي جزیــرة جــرون وهــي جزیــرة ذات تربــه ملحیــه ، كانــت خالیــة مــن الســكان حتــي 
لمــؤرخ البرتغــالي دوارتــه بربوســه أن منــاخ جــرون عاصــمة عمرهــا حكــام هرمــز و یكثــر فیهــا الــتالل البركانیــة  و یــذكر ا

قـرب المضـیق الفاصــل بینـه و بــین خلـیج عمــانوهي ) العربــي (هرمـز الجدیـدة حــارة جـدا وهــي تقـع فـي الخلــیج الفارسـي 
مدینه جمیلة شاهقة المباني مشیدة بالحجر و المالط وفیها شـوارع عدیـدة تختـرق أحیاءهـا وتفضـي إلـي میادینهـا الشـیقة 

هي كثیرة التجارة ذات أصناف عدیدة ویرسوا في مینائها العدید مـن المراكـب الضـخمة وبنـدرها جیـد جـدا و تحمـل إلیـه و 
شتي أنواع البضائع من جمیع اآلفاق ویجلـب لهـا مـن الهنـد التوابـل و الفلفـل و القرنفـل و الزنجبیـل و الهـال و الصـندل 

الخزف و اللبان الجاوي ، ویجنـي التجـار أرباحـا طائلـة مـن بیـع تلـك  و الزعفران و الشمع و غیرها واألحجار الكریمة و
  )23( .األصناف 

وســبب خــروج ســالطین هرمــز مــن مدینــة هرمــز العتیقــة الموجــودة علــي مصــب نهــر مینــاب إلــي مدینــة هرمــز الجدیــدة 
-791(محمـــد شـــاه الموجــوده فـــي جزیـــرة جــرون عنـــد مـــا یعــرف األن بمضـــیق هرمـــز یرجــع لعهـــد الســـلطان الهرمــزي 

  : )24()م1400-1388/هـ802
م، وخاصـة 1392/هــ795دفع الخـراج إلـى السـلطان تیمورلنـك سـنة تـ كانت مملكة هرمز فى عهد محمد شاه   

بعد أن أحكم تیمورلنك سیطرته على جنوب فارس وأصبح هـو السـلطة المهیمنـة علـى تلـك المنطقـة، حیـث بعـث محمـد 
  .)25(األمیر عمر شیخ وأدى إلى الدیوان اإلیلخانى ضعف الخراج المحددشاه سلطان هرمز الهدایا والعطایا إلى بالط 

واســتطاع أن یـــدمر الكثیـــر مـــن ) هرمـــز الســـاحل(وبــالرغم مـــن  ذلـــك هــاجم الجـــیش التیمـــورى هرمـــز العتیقــة   
لعــدم تــوافر الســفن الالزمــة لــذلك ) جــرون(حصــونها، إال أن جــیش تیمــور لنــك فشــل فــى هجومــه علــى هرمــز الجدیــدة 

دینـار  1200000باإلضـافة إلـى تقـدیم "، وذلك على الرغم من الهدایا الكثیرة التى قدمها السـلطان محمـد شـاه )26(األمر
كمـا وعـد السـلطان محمـد شـاه " كخراج عن أربـع سـنوات، كمـا أرسـل جـزءًا كبیـرًا مـن اللؤلـؤ واألقمشـة للـدیوان اإلیلخـانى

                                                
م ، قبل أن یتم نقل 1271/ ھـ 670و الجدیر بالذكر أن مركوبولو زار ھرمز سنة  108-170ص 1رحالت ماركوبولو ، ج :  ماركوبولو  )22(

  .العاصمة إلي ھرمز الجدیدة في جزیرة جرون 
الوثائق ،راس  وصف البلدان المطلة علي بحر الھند و التعریف بسكانھا ، ترجمة ابراھیم خوري ، مركز الدراسات و: دوارتھ بربوسة   )23(

  208 -207م ، ص 1999الخیمة 
  .23ص  3جامع الدول، جـ : ؛ ومنجم باشى19-18منتخب التوایخ معینى، ص : معین الدین نطنزى  )24(
، حیث یناقض شرف 588-577طفر نامھ، تھران، جلد أول ص : ؛ شرف الدین على یزدى19المصدر نفسھ، ص : معین الدین نطنزى  )25(

م لذلك ربما 1393/ھـ769لدین نظنزى حیث یقول صراحة أن محمد شاه لم یدفع الخراج طیلة أربعة أعوام قبل عام الدین روایھ معین ا
  .یكون ذلك ھو سبب ھجوم قوات تیمور لنك على مملكة ھرمز

روت : ؛ نظام الدین شامى23ص  3جامع الدول، جـ : منجم باشى  )26( د أول ص1937ظفر نامھ، تحقیق فلكس تاور، بی ، إال أن 168 م، جل
ھ  ى تفاصیل كامل ذى أعط زدى ال دین ی رف ال ئ عن وصف ش ً بعض الش ا ً ومختلف ا اء ناقض ھ ج ر نام وصف نظام الدین شامى فى ظف

ك من أن فشل لألعمال الحربیة التى جرت حول ھرمز القدیمة والحصون السبعة التى دمرتھا قوات تیمور لنك وكیف  جیش تیمور لن
  .588-577ظفر نامھ، ص : لعدم توافر المراكب الالزمة؛ راجع شرف الدین یزدى" الجدیدةھرمز "یھاجم جزیرة جروان 



، إال أن هجوم تیمور لنـك علـى جزیـرة هرمـز )27(انى متى توفر ذلكبإرسال باقى األموال المقررة إلى مقر الدیوان اإللیخ
  .)28(الجدیدة قد فشل كما ذكرنا سابقًا لعدم توافر القوى البحریة الكافیة للقیام بذلك العمل

ن كـان )29(م وخلفـه نجلـه بهمنشـاه كمـا تـنص روایـة نطنـزى1400/هـ802وتوفى السلطان محمد شاه سنة    ٕ ، وا
ل قطــب الـــدین فیــروز شـــاه خلفــًا ألبیـــه محمــد شـــاه الــذى اتصـــف بورعــه وتقـــواه وقــد حـــج هنــاك بعـــض المصــادر تجعـــ

، أجبــره ابنــه البكــر ســیف الــدین مهــار علــى التنــازل عــن )30(م1417/هـــ820وفــى ســنة . فیروزشــاه إلــى مكــة عــدة مــرات
. هــار بحكــم الــبالدعــرش الــبالد وجعــل إقامــة والــده قطــب الــدین فیروزشــاه جبریــة فــى جزیــرة قشــم، وانفــرد ســیف الــدین م
  .)31(والجدیر بالذكر أن جزیرة البحرین والقطیف كانتا تحت الحكم المباشر لسالطین هرمز فى تلك الفترة

  :)32()م1417-1400/هـ820-802(حكم قطب الدین تهتمن الثالث فیروزشاه 
ف ذلــك م وقــد اتصــ1400/هـــ802تــولى قطــب الــدین تهــتمن الثالــث فیروزشــاه الحكــم فــى ســلطنه هرمــز عــام   

واسـتاء . السلطان بورعه وبراعته فى الصید، إال أنه أهمل إدارة شئون البالد وترك تلك المهمة إلى وزیره خواجا بغـدادى
الكثیـر مــن األهــالى لــذلك الوضــع، ممــا دعــا ابنــه ســیف الـدین مهــار إلــى االســتیالء علــى القصــر الملكــى، وقتــل الــوزیر 

ب وابنــه حـــول الســلطة، وخشـــى األهـــالى مــن ضـــیاع ممتلكــاتهم فـــى ذلـــك ودار النـــزاع بـــین األ. خواجــا علـــى البغــدادى
الصراع، فتدخل رجل صالح یدعى جمال الدین أحمد السجستانى بـین السـلطان األب واألبـن، وحكـم ذلـك الرجـل بتنـازل 

ة كریمـة، األب قطب الدین تهتمن الثالث عن العرش إلى األبن سیف الدین مهار فى مقابل أن یعامل األبن أبیه معاملـ
فرضــخ األب لــذلك الحكــم بعــد أن رأى أن العامــة تــدعم ابنــه ســیف الــدین مهــار، وكــان المــتالك ابنــه ســیف الــدین لقــوة 

  .)33(عسكریة كبیرة مما جعل من الصعب مقاومته، وبالفعل انتقل األب إلى جزیرة قشم تنفیذًا لالتفاق
  ):م1436-1417/هـ840-820(السلطان سیف الدین مهار  حكم

تلك السلطان سیف الدین مهار جیشًا كبیرًا تألف أكثره من األتراك واآلریین، وكان یوزع الغنـائم علـى جنـوده ام  
وكـان ذلـك الســلطان یرسـل حكـام تــابعین لـه فـى كــل مـن القطیـف والبحــرین وقلهـات وعمـان وجلفــار . لضـمان والئهـم لــه

  .)34(وهرمز العتیقة وقالع المناطق الساحلیة، كما تروى المصادر

                                                
  .588المصدر السابق، ص : ؛ شرف الدین على یزدى19-18منتخب التواریخ، ص : معین الدین نطنزى  )27(
  .146ة، ص سلطنة ھرمز العربی: ؛ إبراھیم خورى وأحمد جالل التدمرى23ص  3جامع الدول، جـ : منجم باشى  )28(
  .19منتخب التواریخ، ص : معین الدین نطنزى  )29(
  .47مطالعاتى درباب بحرین، ص : ؛ عباس أقبال23ص  3جامع الدول، جـ : منجم باشى  )30(
دمرى103ص  3أنباء العمر، جـ : ؛ ابن حجر العسقالنى175ص  6الضوء الالمع، جـ : السخاوى  )31( د جالل الت راھیم خورى وأحم : ؛ إب

  .150مز العربیة، ص سلطنة ھر
  ؛23ص  3جامع الدول، جـ : منجم باشى  )32(

Aubin, J., Le Royaume D'ormuz au Debut De XVIE siecle, in Mare Luso-Indicum, Vol., 1971, P. 129. 
   ،150سلطنة ھرمز العربیة، ص : إبراھیم خورى وأحمد جالل التدمرى؛ 516مطلع السعدین، ص : السمرقندى  )33(

Abuin, Op. Cit, PP. 129-131. 
؛ 103ص  3أنباء العمر، جـ : ؛ ابن حجر العسقالنى175ص  6الضوء الالمع، جـ : ؛ السخاوى23ص  3جامع الدول، جـ : منجم باشى  )34(

  .47مطالعاتى درباب بحرین، ص : عباس أقبال



وذلك یدل على استمرار خضوع جزیرة البحرین والقطیـف للسـیطرة المباشـرة لسـالطین هرمـز حیـث وجـدت فـى   
البحـرین والقطیــف إدارة مركزیــة تابعـة لحكــام هرمــز باإلضـافة إلــى قــوى عسـكریة تابعــة لســلطان هرمـز وعلــى رأس تلــك 

  .)35(القوى العسكریة حاكم یعین ویعزل من طرف السلطان
  : اع بین سیف الدین مهار وأخیه فخر الدین ثورانشاه الثانىالنز : خامساً 

حیــث اســتطاع األخیــر  )36(حــدث نــزاع بــین الســلطان ســیف الــدین مهــار وأخیــه فخــر الــدین تورانشــاه الثــانى  
االسـتعانة بزعمــاء القبائـل العربیــة فـى ذلــك النـزاع، وانحــاز تجـار األحســاء لفخـر الــدین، بامـدادهم لــه بالمراكـب والخیــول 

زعماؤهم واألموال الالزمة لدفع مرتبات الجنود، مقابل وعد فخر الدین لهـم بـالعفو عـنهم ومـنحهم الهبـات واإلعفـاء مـن و 
 26، ومن تلك الحادثة یظهر دور حكام األحساء مـن بنـى جبـر، فـى ذلـك الصـراع والـذى بـدأ منـذ )37(الرسوم الجمركیة

  .)38(م1439/هـ843م واستمر حتى عام 1437/هـ840شوال عام 
وقد انتهى ذلك الصراع بتولى تورانشـاه الحكـم فـى هرمـز وخضـوع المنـاطق التابعـة لسـلطنة هرمـز تحـت یـده،   

وقـد أودع تورانشــاه أخــاه ســیف الــدین مهـار فــى جزیــرة جــروان واســتمرت إقامتــه فیهـا حیــث عومــل معاملــة محترمــة كمــا 
  .)39(وصفتها المصادر

البحــرین للسـیطرة الهرمزیــة حیـث دانــت البحـرین والقطیــف تحــت وتشـیر تلــك األحـداث إلــى خضـوع إقلــیم بـالد   
النفــوذ المباشــر لهرمــز، باإلضــافة إلــى خضــوع األحســاء وحكامهــا العــرب مــن بنــى جبــر إلــى التبعیــة األســمیة وتقــدیم 

  .)40(فروض الوالء والطاعة والمساعدات إلى سلطان هرمز تورانشاه الثانى
، وفـى تلـك األثنـاء اسـتطاع عـرب الجبــور )41(م1470/هــ875ى سـنة واسـتمر تورانشـاه فـى الحكـم إلـى أن تـوف  

زاحـة حكـم آل جـروان وحلفـائهم العصـفوریین مـن القطیـف، وذلـك بقتـل أخـر  ٕ السیطرة الداخلیة على إقلـیم بـالد البحـرین وا
  .)42(حكام آل جروان إبراهیم بن ناصر جروان على ید سلطان الجبور سیف بن زامل الجبرى

                                                
ـ : لسخاوى؛ ا70، ص 1923-1921كتاب الفوائد فى أصول البحر والقواعد، باریس : ابن ماجد  )35( ھ، ج ر 190ص  1المصدر نفس ؛ أنظ

دان1241ص  2موسوعة دول العالم اإلسالمى، جـ : شاكر مصطفىأیضا  ر الحمی ف ناص ارة العصفوریة، ص : ؛ عبد اللطی ؛ 59اإلم
  ؛150سلطنة ھرمز العربیة، ص : إبراھیم خورى وأحمد جالل التدمرى

 Teixeria, Op. Cit, PP. 245. 
ـ : ؛ وشاكر مصطفى23ص  3الدول، جـ جامع : منجم باشى  )36( ال1241ص  2موسوعة دول العالم اإلسالمى، ج اس أقب اتى : ؛ عب مطالع

  .47درباب بحرین، ص 
ـ : ؛ ابن حجر العسقالنى516طلع السعدین، ص م: السمرقندى  )37( ر، ج اء العم ا 102ص  3أبن ر أیض د جالل ؛ أنظ راھیم خورى وأحم إب

إبراھیم خورى قد ترجم تلك الروایة بناء عن الروایة : ، والجدیر بالذكر أن األستاذ152-151ص  2ـ سلطنة ھرمز العربیة، ج: التدمرى
  .كنز المعانى التى أوردھا المؤرخ عبد الكریم نمدیھى فى حولیاتھ

  ،59اإلمارة العصفوریة، ص : ؛ عبد اللطیف ناصر الحمیدان23ص  3جامع الدول، جـ : منجم باشى  )38(
 Abuin, Op. Cit., PP. 133. 

  .23، ص 3جامع الدول، جـ : منجم باشى  )39(
  .1231، ص 2موسوعة دول العالم اإلسالمى، جـ : ؛ شاكر مصطفى23، ص 3المصدر نفسھ، جـ : منجم باشى  )40(
  ؛153سلطنة ھرمز العربیة، ص : إبراھیم خورى وأحمد جالل التدمرى  )41(

Teixeria, Op. Cit, PP. 245. 
ـ : ؛ األحسائى190، ص 1الالمع، جـ الضوء : السخاوى  )42( رحمن أل مال120ص  1تحفھ المستفید، ج د ال ـ : ؛ عب ر، ج اریخ ھج ص  2ت
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ارة تشـنغ خـه إلـى هرمـز فـى الشـتاء وقضـوا حـوالى شـهرین هنـاك مـن منتصـف ینـایر إلـى منتصـف ما وصـل بحـ غالباو 
والجـدیر بالـذكر أن . مارس وذلك قبل االنطالق فى رحلة العودة إلى الوطن مع بدایة الریاح الموسـمیة الجنوبیـة الغربیـة

مــارس مــن ذلــك  9الصــین فــى  وغــادرت إلــى 1433ینــایر  17الرحلــة األخیــرة علــى ســبیل المثــال وصــلت هرمــز فــى 
یولیـو ، بعـد رحلـة عـودة سـریعة عبـر المحـیط الهنـدى وبحـر الصـین الجنـوبى  22وقد عاد قوادهـا إلـى بكـین فـى . العام

أشـهر وخـالل إقـامتهم الطویلـة فـى هرمـز ، كـان المـوظفین الصـینیین یتصـلون ال شـك مـع النخبـة  5استغرقت أقـل مـن 
مراء هرمز من التعرف على قوة الدولة الوسـطى التجاریـة وطبیعـة نظـام تجـارة الجزیـة ، وهذا ربما مكن أ. المحلیة غالباً 

فـى مصـادر الــ میـنج وتلـك السـفارات " مندوبى الجزیة" ومن ثم هم أرسلوا بضعة سفارات إلى الصین ، والتى صنفت بـ 
الـذى تلعبـه هرمـز فـى التجـارة مـع علـم الصـینیین الـدور  تـاليوبال. إلـى الـبالط الصـینى" خیول ومنتجـات محلیـة" قدمت 

  )43(.  البحر المتوسط على نحو غیر مباشرالبحر االحمر و ومع  لعالم من خالل الخلیج و المحیط الهنديا
  : بین هرمز والصین )وفود الجزیة (التجارة الدبلوماسیة  وفود

 – 1409،  1409 – 1407 ، 1407 – 1405(تشینغ خه أن الوجهة األخیرة للرحالت الثالث األولى التى قادها 
وفى ذلك الوقت ، علم بالط المینج بالتأكید عن الدول فیما وراء الهند ، . Malabar –كانت ساحل ملیبار ) 1411

مستخدما ومنها بطبیعة الحال هرمز  ى تلك األقالیم البعیدةاألوامر باإلبحار إلصدرت  1412دیسمبر  18لكنه فى 
ب أن أسطوله سیتوقف فى موانى مختلفة ، فإنه وجب علیه الوصول إلى هرمز فى الریاح الشمالیة الموسمیة، وبحس

وفى كل االحتماالت فإنه انطلق فى مرحلة العودة فى فبرایر أو مارس ألن األسطول  1415وأوائل  1414أواخر 
مز وصلت ، فإن أول سفارة لهر  Ming shi-lu سجالت اسرة مینج وطبقًا لـ.أغسطس  12الرئیسى عاد الصین فى 

وهذه السفارة سلمت الجزیة فى . من رحلته الرابعة تشینغ خهقبل عودة في الصین   Nanjing نانجینج  إلى
قد كان رئیس هذا و . ، وذلك عندما كانت سفن األسطول الرابع ال تزال فى طریقها إلى الهند 1414أغسطس 28

  )44( .الوفد سیف الدین 

، وبحسب أن العدید من الدول القریبة من المحیط الغربى قد ) Yongie )1412یونجل فى السنة العاشرة من عهد " 
، وفى حین أن األماكن األكثر بعدً لم تكن  أرسلت وفود عبر البحر إلحضار جزیة قیمة  أمام العرش اإلمبراطورى 

الدول ، ویهب بأن یأخذ خطابات إمبراطوریة إلى كل یونجل أمر تشینغ خه   د خضعت بعد ، لذا فإن اإلمبراطورق
وعلیه فإن ملك هرمز  .ملوكها حریر مطرز وحریر ملون وشاش وأیضًا منح زوجاتهم هدایا وكذلك موظفیهم الكبار

لوحة رقیقة ذهبیة وخیول ومنتجات محلیة وعندما وصل هذا المبعوث  الذي قدم لالمبراطور سیف الدین أرسل مبعوثه
وعلي الرغم من  س أوصت بضیافته ومكافأته بمبلغ مساوى لقیمة الخیولإلى العاصمة اإلمبراطوریة ، فإن وزارة الطقو 

                                                
)43(   ZHOU CHANGMING :  THE IMPERIAL INSPECTION TOURS IN THE MING DYNASTY AND 

ZHENG HE’S VOYAGES TO THE WESTERN OCEAN (INDIAN OCEAN),2006,p.143-156 
 

  1776، ص 13، المجلد 877، السجل 1414اغسطس 28، الموافق  12السنة   8الشھر  14 الیوم)44(
  1882، ص 13، المجلد  921م ، السجل 1415نوفمبر  20، الموافق  13السنة  10الشھر  19الیوم      

 Xia, Bi : 'Travel dates and countries visited during Zheng He's seven expeditions to the West', Yu Gong 
Ban Yue Kan 2, No. 8 ,1934,p. 16-21. 
 



ذلك فأن األمیر ابراهیم بن جروان أمیر البحرین كان قد أرسل وفدا دبلوماسیا و تجاریا لألمبراطور الصین مع وفود 
  )45(.م 1412بلدان المحیط الهندي عام 

وكان حینذاك الملك قطب  جعل ملك هرمز شینغ خه قدالقائد تاعتقدوا أن  Ming shiومن الواضح أن محررى الـ 
والواقع أن هذا لم یكن له معنى ألن . 1412توافقًا مع مرسوم عام  – 1414یرسل وفد عام أن  الدین فیروز شاه 

األول أن الملك أرسل موفد من : وهناك حلین یمكن افتراضهما  1413الحملة الرابعة لم تترك الصین قبل نهایة عام 
. استقبل خطاب إمبراطورى من الصین عبر قنوات أخرىان ملك هرمز قد  الحل الثاني وهوأو  كخطوه استباقیة جانبه
، مقدمة خیول  pahang باهنج  وصلت مع موفد من سیف الدینسفارة قادها  هناك1414أغسطس  28فى 

 )46(. ر إلیها فى حولیات المینجإلى لوحة الذهب الرقیقة المشا mingshiluومنتجات محلیة كجزیة ،  وبم تشیر الـ 

من تسلم  ولم یذكر اسمحدید ونحاس نقدًا لبضعة موفدین ، من ورق ومن تم تسلیم أموال ،  1415نوفمبر  20وفى 
 سلم 1421فبرایر سنة  26اما في . إلى بلدانهم األصلیة بعوثیننا ال نعلم كیف عاد هؤالء المكذلك فإن االموال

هذا ونفس المدخل أیضًا یقول أن وزارة الطقوس . أخرى خیول ومنتجات محلیة كجزیةمن هرمز وبلدان  مبعوثین 
 تابعمكان دوله أو  16فى قائمة بـ  1ذكرت كرقم  ومن المثیر جدًا أن هرمز. طلبت تنظیم ولیمة لهوالء الموفدین

، لكن ربما هم جاءوا ومن غیر المعروف كیف ومتى وصل هؤالء الموفدین . ، لكن أسماء السفراء لم تذكر لهرمز
دوا بضعة وحیث عد. 1419مبكرًا جدًا ، فى أعقاب تشنغ خه وبحارته ، والذین عادوا من رحلتهم الخامسة فى صیف 

، فهود ذات بقع ذهبیة وخیول  قدمت أسوددولة  16لـ والتى جدولت فى المرتبة األولى هدایا قائلین أن هرمز 
  )47(. كبیرة )عربیة (ةبیغر 

، والذى )معاذ أو موالذ (  malazu المبعوث  سجل وصولت سجالت اسرة مینج  نجد  1433بر سبتم 14فى و 
أفیال  وبلدان مقدمین زراف  ، 9مع السفراء من  malazuوقد جاء ) Saif Ad-dinسیف الدین السلطان أرسله 

سیف  خ األصغر للملكاأل: مع استثنائیین فقط" سفراء"وحددوا كـ  مبعوثوخیول ومنتجات أخرى هذا وقد صنف كل 
سجالت وقد ذكر كمروحة فى )48(" الرجل المروحة"والذى سمى بـ  – Malazuو ) والذى عومل طبقًا لذلك( الدین

 Hajiكان اسمه الحج على  المبعوثهرمز ، وهذا  وفدیضًا جاء أ 1442وفى فبرایر .سبتمبر 14بتاریخ  اسرة مینج 
                                                

  1639، ص 12، المجلد  834، السجل  1412دیسمبر  18، الموافق  10السنة  11شھر  15الیوم   )45(
 Kenneth R. Hall : Multi-Dimensional Networking: Fifteenth-Century Indian Ocean Maritime Diaspora 
inSoutheast Asian Perspective, Journal of the Economic and Social History of the Orient, Vol. 49, No. 4, 
MaritimeDiasporas in the Indian Ocean and East and Southeast Asia, 2006, p. 454-481. 
 

   1776، ص 13، المجلد 877، السجل 1414اغسطس 28، الموافق  12السنة   8الشھر  14الیوم )46(
   2255، ص  14، المجلد  1106م ، السجل 1421فبرایر  26، الموافق 19السنة  1الشھر  25الیوم )47(

  وحول انواع النقود الورقیة و المعدنیة في عھد اسرة مینج و اسباب استخدام كل واحده یرجي الرجوع إلي 
 John E. Sandrock : ANCIENT CHINESE CASH NOTES – THE WORLD'S FIRST 
PAPER MONEY , PART II , Ming Dynasty,2002,p.1-17 

  2341، ص  21، المجلد  1601م ، السجل 1433سبتمبر  14، الموافق  8السنة  8الشھر  1الیوم )48(
  2351-2350، ص  21، المجلد  1602م ، السجل 1433اكتوبر  3، الموافق  8السنة  8الشھر  20الیوم وكذلك    
  



Ali ،باسم  سجالت مینجحیث ذكر فى و  أرسلة السلطان توان شاه ملك هرمز– Hazhi Ali   . وكالعادة هو قدم
ملك هرمز السلطان توران " وآخرون أبلغوا العرش ، بأن  Huyingأن وزیر الطقوس "  . إلى البالط الصینى الجزیة

ناك علو ولذلك كان ه, شاه یعلن أنه یقیم فى حدود بعیدة جدًا ، وخالل عهود سابقة كان یتم تبادل الوفود غالباً 
لكن عندما عاد الحج على والذى هو . وانخفاض فى حالة االتصال وحالیًا فإن الموفدین لم یتم إرسالهم لمدة طویلة

. فإن الملك علم أن إمبراطور المنیج العظیم یحكم كل الكائنات الحیة تحت السماء" من الصین Sabujiمن مدینة 
رسل الحج على عائدًا إلى البالط الصینى مقدمًا الخیول كجزیة وعالوة وهو اآلن ی ولذلك فإنه كان مسرورًا جدًا لهذا

عري على ذلك فأنه یأمل من البالط أن یعامله بنوعًا من الرحمة ویرسل الموفدین كما فى العصور القدیمة لربط 
أتوسل  )المناسك  الكالم علي لسان وزیر( ي الركون إلیها وبناء على ذلك فإننأن أعمال البرابرة ال یمكن  الصداقة،

لكى تكافئه على تقدیم الخیول كجزیة مع رغبته فى تعلم ثقافتنا وربما تصدر  مبعوثبمنح حریر ملون لهذا ال" لتكلجال"
وسیكون مسرورًا بوضعه . بأنه یجب علیه احترام القانون طبقًا لوضعه وحصته راطوریة أیضًا لتوصیته األوامر اإلمب

  )49(. وهذا كان مصدق علیه وموقعه فى األراضى الحدودیة
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  ) :األحساء ، البحرین  ، القطیف (بالد البحرین 
                                                

 1756 -1755، ص  26، المجلد  1853م ، السجل 1442فبرایر  9، الموافق  6السنة  12الشھر  29الیوم    )49(
 



شـرق الجزیـرة العربیـة، حیـث یمتـد  أطلق الجغرافیین المسلمین علي الساحل الغربي للخلیج أسم بالد البحرین التي تقـع  
شـرقًا حتـى الـدهناء ومنطقـة الصـمان ) الخلـیج العربـى(ومـن البحـر الفارسـى من البصرة شماًال حتى أرض عمـان جنوبـًا 

  .)50(غرباً 
اسم جـامع لـبالد واسـعه علـى سـاحل البحـر الواقـع بـین جزیـرة العـرب وبـالد "كما ذكر یاقوت أن بالد البحرین   

وهى بـذلك تشـمل األحسـاء " فارس وتمتد من البصرة شماًال إلى عمان جنوبًا ومن صحراء الدهناء غربًا إلى البحر شرقاً 
  .)51(والقطیف وهجر وقطر وأوال ومجموعة الجزر المحطیة بها

بـالد واسـعة شـرقیها سـاحل البحـر وجوفهـا متصـل بالیمامـة وشـمالها "وذكرها صاحب الروض المعطار، بأنهـا   
األحسـاء والقطیـف متصل بالبصرة وجنوبها متصل ببالد عمـان وقاعـدتها هجـر وأهلهـا عبـد القـیس، ومـن بـالد البحـرین 

ما جزیرة البحرین الحالیـة والتـى تسـمى الیـوم مملكـة البحـرین أ. )52("وبیشه والزارة والخط الذى تنسب إلیه الرماح الخطیة
  .)53(فقد كانت تسمى أوال على اسم صنم كانت تعبده قبیلة بكر بن وائل

البحـر الفارسـى أو الخلـیج الفارسـى  والجـدیر بالـذكر أن )54(هذا وقد أطلق على بالد البحرین اسـم الخـط أیضـا  
لوقوعه فى منطقة كانت تحت ید الفرس قبل اإلسالم ثم انحسر النفـوذ الفارسـى عـن المنطقـة بعـد "قد سمى بذلك األسم 

ولـم یتبـدل  م الـذى ظـل لقـرون عدیـدةلفارس فـى الخلـیج سـوى االسـ يانتشار اإلسالم والقضاء على دولة الفرس، فلم یبق
  .)55("ربى، إال بعد مجئ المد القومى فى الخمسینات من القرن العشرینباسم الخلیج الع

أوضــح البكــرى أن بــالد البحــرین بــالد خصــبة كثیــرة األنهــار والعیــون عذبــة المــاء، یســتخرج أهلهــا المــاء علــى   
، وهــى كثیــرة الفواكــة والتمــور، منهالــة الكثبــان جاریــة الرمــال، حتــى أن أهلهــا یســكرونه  أى یســتروه أو "مسـافة قلیلــة جــدًا

  . )56(بسعف النخیل، وربما غلب على منازلهم" ینزحوه
. بـالفتح والمـد وجمعهـا حسـى بكسـر الخـاء وسـكون السـین: األحسـاء، ) بـالد البحـرین (ومن أهـم مـدن الخلـیج الفارسـي 

رمـال، فتحفـر وهو الماء الذى ینشق من وسـط ال )57(التى تعلو الجبل وتغطیه" أى الرمال" معنى كلمة األحساء الرسال 
                                                

صفة جزیرة العرب، : لھمدانى؛ ا325م، ص 1968بالد العرب، تحقیق حمد الجاسر وصالح العلى، دار الیمامة، الریاض : األصفھانى  )50(
عودى57م، ص 1977تحقیق محمد األكوع، الریاض  ا: ؛ المس ذھب ومع روج ال د، م د الحمی دین عب ى ال د مح ق محم دن الجوھر، تحقی

ر110ص  1م، جـ 1964الطبعة الرابعة، القاھرة  ن جعف دن : ؛ قدامھ ب راج، لی اب الخ ذ من كت رى248م، ص 1889نب رة : ؛ البك جزی
یحى الخشاب، دار  سفر نامھ، تحقیق: ناصر خسرو ؛23م، ص 1977العرب من كتاب المسالك والممالك، تحقیق عبد هللا الغنیم، الكویت 

  .144، ص 1970الكتاب، الطبعة الثانیة، بیروت 
والصمان ھى أرض فیھا غلظة وارتفاع وتقع على طریق المار من البصرة إلى مكة وھى متاخمة للدھناء من الشمال إلى الجنوب وتعتبر   

معجم ما استعجم من : ود بالد البحرین، راجع البكرىمنطقة الصمان الحدود الغربیة إلقلیم بالد البحرین فھى بذلك ال تعتبر داخلة فى حد
  .842-841ص  2م، جـ1940أسماء البالد والمواقع، تحقیق مصطفى السقا، مطبعة لجنة التألیف والنشر، القاھرة 

  . 326-325، 138ص  1م، جـ 1997معجم البلدان، تحقیق فرید عبد العزیز الجندى، دار الكتب العلمیة، بیروت : یاقوت الحموى  )51(
  . 82، ص 1984الروض المعطار فى خبر األقطار، تحقیق احسان عباس، مكتبة لبنان، الطبعة الثانیة، بیروت : الحمیرى  )52(

حیث قیل أن الخط قریة على ساحل البحرین فیھا تصنع الرماح ذات الجودة العالیة فنسبت إلیھا، فقیل رماح خطیة بفتح الخاء، وتستورد   
  .503ص  1معجم ما استعجم، جـ: من الھند ثم تصنع بالخط ثم تصدر إلى مناطق مختلفة، راجع البكرىخامات تلك الرماح 

  .22ص  1ھـ، جـ 1332التحفھ النبھانیة فى إمارات الجزیرة العربیة، مطبعة اآلداب، بغداد، : النبھانى  )53(
تاریخ : سم الخط على مدینة ببالد البحرین، راجع، ابن خیاطأطلق بعض المؤرخین على إقلیم بالد البحرین اسم الخط وھناك من أطلق ا  )54(

فتوح البلدان، تحقیق رضوان محمد رضوان، : ؛ البالذرى278، ص 1977، دار القلم دمشق ضیاء العمرىخلیفھ بن خیاط، تحقیق أكرم 
عنوان المجد فى : ؛ البغدادى340التنبیھ واالشراف دار صعب، بیروت، ص : ؛ المسعودى92م، ص 1978دار الكتب العلمیة، بیروت، 

  .199، ص 1965بیان أحوال بغداد والبصرة ونجد، دار منشورات البصرة، بغداد 
صفحات من : ؛ محمد أمین أبو المكارم106، ص 8م، جـ 1997الموسوعة التاریخیة الجغرافیة، مؤسسة ھانیاء، بیروت : مسعود الخوند  )55(

  .تاریخ البحرین
  .4ت، ص .والمیاه واألمكنة، طبعة النجف، ب كتاب الجبال: البكرى  )56(
ر : ؛ الزبیدى640ص  1لسان العرب، جـ : ابن منظور  )57( ـ 1888تاج العروس، المطبعة الخیریة، مص ن 89-88، ص 10م، ج ول اب ، یق

رت نشفة الرمل ف"منظور الحسى جمع األحساء  إذا أمط ال، ف ى وقیل أنھ ال یكون إال فى أرض أسفلھا حجارة وفوقھا رم ى عل إذا انتھ



وكان أول من عمرها أبو طـاهر سـلیمان بـن أبـى سـعید .العرب عنه الرمال فستخرجه وهى أكبر مدن إقلیم بالد البحرین
فســــماها المؤمنیـــة وأتخــــذها عاصـــمة لـــه وللمدینــــة ســـوق كبیــــر یعـــرف باســــم )58(م926/هــــ314القرمطـــى وذلـــك ســــنة 

یه عندما یلم بهم أمر أو یرغبـون فـى قتـال وقـد اهـتم القرامطـة وهو الموضع الذى كان القرامطة یتشاورون ف) 59(الجرعاء
بتعمیرها، فلما قضى على دوـلتهم إتخـذها العیـونیین فـى بدایـة دولـتهم مقـرًا لهـم ثـم انتقلـوا بعـد ذلـك إلـى القطیـف وأحیانـا 

  .)61(تقابل جزیرة أوال األحساء  و )60(إلى أوال
ي الخــاص بأســرة میــنج تحــت زعامــة القائــد الخصــي تشــینغ خــه ، وكــان یحكــم األحســاء فــي فتــرة قــدوم األســطول الصــین

ذكـر ابـن حجـر العسـقالنى و قـد   العـامري المـالكي األمیر إبراهیم بن ناصـر بـن جـروان أمراء بني جروان  و باألخص
أن األحســاء "فــى ترجمتــه إلبــراهیم بــن ناصــر بــن جــروان، ونقــل عنــه عــدد مــن المــؤرخیین مثــل عبــد القــادر األحســائى، 

، ثـم انتـزع الملـك منـه جـروان )62(لى رأس سنة سبعمائة من الهجرة، قد ملكها سعید بن مغامس بـن سـلیمان بـن رمیثـهع
، ثــم ابنــه ناصــر، ثــم حفیــده إبــراهیم بــن ناصــر بــن جــروان صــاحب )63(م1305/هـــ705أحــد بــن مالــك بــن عــامر ســنة 

  .)64("م1417/هـ820الترجمة الذى كان موجودًا فى الحكم سنة 
ابــراهیم بــن ناصــر بــن جــروان المــالكي ، مــن بنــي مالــك { ؤرخ  المقریــزي ذكــر نــص مقــارب فقــال فــي ترجمــة لكــن المــ

ورث الملــك عــن آبائــه ، و أول دولــتهم فــي ســنة خمســین و ســبعمئة أخــذها جــده . القرشــي ، الشــیعي ، ملــك األحســاء 
و القطیــف و البحــرین و تــاروت جــروان مــن ســعید بــن مغــامس بــن ســلیمان بــن رمیثــة القرمطي،وجمیــع أهــل األحســاء 

،  )65(}رفضة، وقام بعد جـروان باألحسـاء ابنـه ناصـر، ثـم قـام ابـراهیم بعـد أبیـة ناصـر قبیـل سـنة عشـرین و ثمـاني مئـة
ولكنـه كـان .وقد أخطأ المقریزي في نسب بني جروان حیث ألحقهم بقریش وهذا خطأ ألنهم من بني عامر بن صعصعة

هــ الـذي ذكـره 705هــ وهـو االدق واالكثـر منطقیـة  عـن تـاریخ 750في تاریخ  حجرعلي صواب عندما أختلف مع ابن 
ابـن حجــر ولعــل المحقــق لكتـاب الــدرر الكامنــة قــد اخــتلط علیـة االمــر ، وهنــاك ســؤال مــن هـو ســعید بــن مغــامس؟ هــو 

سن بـن اإلمـام الشریف سعید بن مغامس بن سلیمان بن رمیثه بن منجد بن ابى نمى المكى، والذى یرجع نسبه إلى الح
                                                                                                                                            

الحسى الرمل المتراكم أسفلھ جبل صلد فإذا مطر الرمل نشف ماء المطر، فإذا انتھى "ویقول الزبیدى مثل ذلك أیضا " الحجارة أمسكتھ
ً والجمع أحساء وح ً عذبا   .ساءإلى الجبل الذى تحتھ أمسك الماء ومنع الرمل حر الشمس أن یبخر الماء، فإذا اشتد الحر نبش عنھ فنبع باردا

ى   )58( یھم وف ھ عل ھ ویقدم ى أخوت ً وكان والده یؤثره عل ھو أبى طاھر سلیمان ابن الحسن تولى حكم البحرین وعمره ثالث عشرة سنة تقریبا
اھر بشجاعتھ و ووقد عرف أب .عھد أبى طاھر تم توسیع الدولة القرمطیة وساد االستقرار أمر من إط ة ب م القرامط ولى حك د ت ھ وق قدام

كتاب : ھـ بعد أن تم عزل أخیھ أبى القاسم سعید بن الحسن، راجع ابن خلدون305طمى عبید هللا المھدى ومجلس العقدانیة سنة الخلیفة الفا
ـ 1981العبر ودیوان المبتدأ والخبر، دار الكتاب، بیروت  عودى189ص  7م، ج روت، ص : ؛ المس عب، بی راف، دار ص ھ واإلش التنبی

سیر أعالم النبالء، تحقیق شعیب األرنؤوط، : ؛ الذھبى147ص  6م، جـ 1980ریخ، دار الكتاب بیروت الكامل فى التا: ؛ ابن األثیر338
اھرة : ؛ مسكویھ323ص  15م، جـ 1982مؤسسة الرسالة، الطبعة الثانیة، بیروت،  دن الصناعیة، الق ركة التم تجارب األمم، مطبعة ش

  .56-55ص  2م، جـ 1913
مرأة الزمان فى تاریخ األعیان، : األحساء بھا منازل أل عبد هللا العیونى حاكم األحساء، ابن الجوزى الجرعاء ھى محلة موجودة شمال  )59(

  .36ص  13جـ 
دانى36ص  1مراصد األطالع على أسماء األمكنة والبقاع، جـ : ؛ عبد الحق البغدادى142سفر نامھ، ص : ناصر خسرو  )60( صفة : ؛ الھم

ص  1معجم البلدان، جـ : ؛ یاقوت الحموى34م، ص 1979رة األرض، مكتبة الحیاة، بیروت صو: ؛ ابن حوقل281جزیرة العرب، ص 
  .384-126ص  1المعجم الجغرافى، جـ : ؛ أنظر أیضا حمد الجاسر200-199عنوان المجد، ص : ؛ البغدادى138

  .14الروض المعطار، ص : الحمیرى  )61(
  .75-73ص  1الدرر الكامنة، جـ : ابن حجر العسقالنى  )62(
 ،؛ بنو مالك أحد بطون بنو عقیل330من سواد الكوفة إلى البحرین، ص : ؛ محى محمد الخلیفة119ص  1تحفھ المستفید، جـ : األحسائى  )63(

  .162أنساب األسر الحاكمة فى البحرین، ص : راجع أبو عبد الرحمن بن عقیل الظاھرى
  .75-73ص  1الدرر الكامنة، جـ : ابن حجر العسقالنى  )64(
  .85ص  1درر العقود المفیدة ، ج: المقریزي   )65(



، ویبـدوا أن الشـریف سـعید بـن )66(على كرم اهللا وجهـه، وجـده األكبـر أبـو نمـى هـو أحـد أمـراء مكـة المكرمـة حفظهـا اهللا
مغامس استطاع السیطرة على عدد من المناطق التى تقع فى بادیه الحجاز ونجد، ثم وجـد الفرصـة سـانحة لـه للسـیطرة 

إال أن الكلمـة فـیهم أصـبحت شـتى "ریین والـذى نعـت حـالهم القلقشـندى بقولـه على األحساء نتیجة تفرق األمـراء العصـفو 
م تقریبــًا أو 1300/هـــ700، ومــن هنــا اســتطاع ســعید بــن مغــامس أن یــدخل بقواتــه األحســاء ســنة )67("والجماعــة متفرقــة

  .)68(بعدها بقلیل حیث فرض سلطانه على األحساء والبادیة التابعة لها
النى والمقریزي فى روایتهما أن ثالثة حكام من بنى جروان قد تولوا حكـم تلـك الدولـة كـان أورد كال من ابن حجر العسق

هـ ، وامتد حكمـه فتـرة طویلـة جـدًا مـن الـزمن، 750، والذى بدأ حكمه من عام )69(أولهم األمیر جروان المالكى العامرى
ثـم تبعــه فــى الحكــم ابنــه إبــراهیم بــن ، )70(ثـم خلفــه فــى الحكــم ابنــه ناصــر بــن جـروان الــذى حكــم مــدة طویلــة هــو اآلخــر

ناصــر بــن جــروان، صــاحب الترجمــة التــى أوردهــا ابــن حجــر العســقالنى وقــد ذكــر العســقالنى أنــه مــازال یحكــم بــالد 
، وقد استمر إبراهیم بن ناصر فى حكم األحساء وبالد البحرین ونجـد، باإلشـتراك )71(م1417/هـ820البحرین حتى عام 

قتله على ید زعیم قبیلة بنى جبر وسلطانها، السلطان سیف بن زامل الجبرى والـذى أسـس مع بنى عصفور، إلى أن تم 
ــــه فــــى شــــهر رمضــــان ســــنة  ــــك األحســــاء مــــن آخــــر واله الجراون دولــــة الجبــــور فــــى بــــالد البحــــرین وقــــد أخــــذ ســــیف مل

  .)72(م1418/هـ821
  ):حكام األحساء وعمان وظفار و البحرین و نجد(نسب الجبور 

أو الجبور إلى السلطان زامل بن حسین بن ناصر بن جبـر، یرجـع نسـب جبـر إلـى بنـى  یرجع نسب بنى جبر  
، وســـبق وأن ذكرنــا أن عـــامر بــن صعصـــعه ینســب إلـــى قــیس عـــیالن مــن هـــوازن )73(عقیــل بـــن عــامر بـــن صعصــعه

                                                
ى الحسن 125ص  2مأثر االناقة فى معالم الخالفة، جـ : القلقشندى  )66( ن بن راف م د األش ؛ وقد ذكر العمرى فى التعریف بأن إمارة مكة بی

  .19التعریف بالمصطلح الشریف، ص : واستقرت فى أوالد أبى نمى وقد أورثھا ابى نمى البنھ رمیثھ، العمرى
  .185أنساب األسر الحاكمة فى األحساء، ص : ؛ أبو عبد الرحمن بن عقیل الظاھرى122قالئد الجمان، ص : القلقشندى  )67(
  .119ص  1تحفھ المستفید، جـ : ؛ األحسائى75ص  1الدرر الكامنة، جـ : ابن حجر العسقالنى  )68(
دة ، ج: ؛ المقریزي 75ص  1الدر الكامنة، جـ : ابن حجر العسقالنى  )69( ائى 85ص 1درر العقود المفی ـ : ،األحس ھ المستفید، ج ص  1تحف

119.  
: ؛ مى محمد أل خلیفة64-63اإلمارة العصفوریة، ص : ؛ عبد اللطیف ناصر الحمیدان75ص  1المصدر نفسھ، جـ : ابن حجر العسقالنى  )70(

د  330من سواد الكوفة إلى البحرین ص  ة والجدیر بالذكر أن مى محمد أل خلیفة ق ال باللغ ة لمق ا نص ترجم ى مالحق كتابھ أوردت ف
بعنوان األمبراطوریات التجاریة  Juan R.I. Coleللباحث  م1987بتاریخ  12اإلنجلیزیة نشر فى مجلة دراسات الشرق األوسط، العدد 

ارعة والشیعة  ةالمتص نة  اإلمامی ة من س رة العربی رق الجزی ى ش ى سنة 1300ف ك الب1800م إل اول ذل د تن روان م وق ة أل ج حث دول
  .والمذھب الدینى التى اتخذتھ تلك الدولة

  .186ص  2تاریخ ھجر، جـ : ؛ عبد الرحمن أل مال119ص  1تحفھ المستفید، جـ : األحسائى  )71(
اء، القسم األول، ص: ؛ أبو عبد الرحمن بن عقیل الظاھرى190ص  1الضوء الالمع، جـ : السخاوى  )72( ى األحس ة ف  أنساب األسر الحاكم

  .177ص  5تاریخ العراق بین األحتاللین، جـ : ؛ الغزاوى295، 205
  ویرثى والده زامالً سلطان الجبور عامر السمین یمدح غضیب بن زامل الشاعر ؛ وقال 190ص  1الضوء الالمع، جـ : السخاوى )73(

  صفوة عقیل ھو أسطاھا وأفرسھا     
  وخیارھا ھمھ فى كسب األنفال             



إقلـیم وزامل هو أول سلطان من سالطین الجبور ذكرتـه المصـادر لزعامتـه لبنـى جبـر، ویرجـع أصـلهم إلـى .)74(العدنانیة
  .)75( نجد
  : بدایة الدولة: ثانیاً 

عنـدما أصــاب دولــة بنــى جــروان الضــعف والــوهن اســتطاع بنــو جبــر فــرض ســیطرتهم علــى بــوادى إقلــیم بــالد   
وقــد ذكــر الســخاوى . م1417/هـــ 820البحــرین خاصــة األحســاء وبادیتــه فاســتطاعوا الســیطرة علــى األحســاء قبــل عــام 

  .)76(م1418/هـ 821د بن زامل قد ولد فى بادیة األحساء فى رمضان عام والجزیرى واألحسائى، أن األمیر أجو 
یــدل ذلــك علــى ســیطرة الجبــور الفعلیــة علــى األحســاء وبادیتــه قبــل ذلــك التــاریخ، ویؤكــد ذلــك قــول ابــن حجــر   

عید بـن العسقالنى عندما ترجم لوالة بنى جروان إبراهیم بن ناصر بن جراون، إذ قال إن جده جروان انتزع الملـك مـن سـ
مغــامس وحكــم بــالد البحــرین كلهــا ثــم عنــدما ذكــر ابــن حجــر، حفیــده إبــراهیم آخــر والة بنــى جــروان قــال عنــه صــاحب 

  .)77(القطیف فقط
وذلــك یعنــى خــروج األحســاء مــن ســیطرة بنــى جــروان فــى عهــد إبــراهیم بــن ناصــر بــن جــروان الــذى ذكــر ابــن   

  .)78(م1417/هـ 820حجر العسقالنى انه مازال یحكم عام 
م، فـى قبضـه الجبـور حیـث ولـد السـلطان أجـود بـن زامـل 1417/هــ 820وهذا یعنى دخول األحساء قبل عـام   

م، فــى عهـد وحكــم أبیـه الســلطان زامـل بــن حسـین علــى األحسـاء، بــالرغم مـن اســتمرار 1418/هــ 821فـى بوادیهـا عــام 
  .)79(حكم بن جروان على القطیف فى ذلك الوقت

فى بالد البحرین ودخل نفوذهم بادیة القطیف والمناطق المجـاورة لهـا سـعى إبـراهیم عندما تزاید نفوذ بنى جبر   
، الـذى كلـف مـن قبـل )80(بن ناصر بن جروان أخر والة بنى جروان فـى القـبض علـى السـلطان سـیف بـن زامـل الجبـرى

فتـك بمــن معــه، وبــذلك أبـیه بالســیطرة علــى القطیـف، إال أن الســلطان ســیف اســتطاع مباغتـة إبــراهیم الجروانــى وقتلــه وال

                                                                                                                                            
ر اسطاھا یعنى أكثر   امس عش رى، الخ رن التاسع الھج ى الق اش ف بط ع عراء الن مین من ش امر الس اعر ع ھا سلطة ونفوذ وتجبر، والش

ور،  ة الجب دین لدول عراء المؤی ن الش اتمالمیالدى وكان م د هللا الح عر ال: راجع عب ن الش تقط م ا یل ار م ة، دمشق مخی ة الثانی بط، الطبع ن
  .225ص /1أنساب األسر الحاكمة فى األحساء، ق : عقیل الظاھرى ؛ أبو عبد الرحمن بن46-44ص  1ھـ، جـ 1387

ھ335نھایة األرب، ص : ؛ المؤلف نفسھ121-120قالئد الجمان، ص : القلقشندى )74( ـ : ؛ المؤلف نفس ى، ح ن 393ص  7صبح األعش ؛ اب
  .290جمھرة أنساب العرب، ص : حزم األندلسى

  .316ص  درر الفوائد المنظمة،: عبد القادر الجزیرى )75(
  .120ص  1تحفھ المستفید، جـ : ؛ األحسائى190ص  1الضوء الالمع، جـ : ؛ السخاوى316المصدر نفسھ، ص : الجزیرى )76(
  .73ص  1الدرر الكامنة، جـ : ابن حجر العسقالنى )77(
: الرحمن بن عقیل الظاھرى ؛ أبو عبد119ص  1تحفھ المستفید، جـ : ؛ األحسائى75-73ص  1المصدر نفسھ، جـ : ابن حجر العسقالنى )78(

  .233، 230، 192ص  1أنساب األسر الحاكمة فى األحساء، جـ 
دان190ص  1الضوء الالمع، جـ : ؛ السخاوى316درر الفوائد المنظمة، ص : الجزیرى )79( ى : ؛ عبد اللطیف ناصر الحمی اریخ السیاس الت

  .41-39إلمارة الجبور، ص 
  .120ص  1تحفھ المستفید، جـ : ؛ األحسائى190ص  1المصدر نفسھ، جـ: السخاوى )80(



دخل سیف بن زامل القطیف دخول الفاتحین ودخلها تحت نفوذ بنى جبـر وذلـك فـى عهـد السـلطان زامـل بـن حسـین بـن 
  .)81(ناصر الجبرى والد القائد سیف بن زامل

م، أى فــى نفــس العـام الــذى انتهــى فیــه 1439/هـــ843رجـح المؤرخــون ســیطرة الجبـور علــى القطیــف فــى عـام   
السلطان سیف الدین مهار سلطان هرمز واخیه السلطان فخر الدین تورانشـاه، حیـث ذكـر جـان أوبـین نقـًال الصراع بین 

عـــن المـــؤرخ الفارســـى جعفــــرى والـــذى عاصـــر ذلـــك الصــــراع أن البـــدو قـــاموا باالســـتیالء علــــى القطیـــف ونهبهـــا عــــام 
باإلضـافة إلـى سـیطرة بنـى جبـر  ،وبذلك تكون األحساء والقطیف قـد دخـال فـى دولـة بنـى جبـر ذلـك )82(م1439/هـ843

  .على بعض المناطق فى إقلیم نجد
  :سیطرة الجبور على بالد عمان الداخلیة

كانت بالد عمان من الناحیة الجغرافیة والسیاسیة من أكثر أجزاء شبه الجزیـرة العربیـة مـن ناحیـة العزلـة اللهـم   
د سقوط الخالفة العباسیة عـددًا مـن الحكومـات وممالـك إال الجزء الساحلى منها، وقد تولى الحكم فى عمان الساحلیة بع

ُ من قبل األتابكیة السـلغریة فـى فـارس ◌ ثـم دخلـت فـى دائـرة  )84(ثـم الملـوك الطیبـین )83(الخلیج الفارسى، فقد حكمت أوًال
أمــا عمــان الداخلیــة فقــد حكمــت مــن قبــل حكــام .  )86(حتــى دخــل البرتغــالیون الخلــیج الفارســى )85(ســیطرة ملــوك هرمــز

لیین مثل األباضیین والنبهانیین، وقد خضعت عمـان لسـیطرة النبهـانیین أكثـر مـن قـرنین مـن الزمـان إلـى أن أجالهـم مح
  .)87(عن الحكم األئمة الیعاربة

ویقال إن عمان السـاحلیة أو عمـان البحریـة أو المـدن العمانیـة السـاحلیة كانـت تخضـع لسـلطنة ملـوك هرمـز،   
  .)88(الداخلیة فكانت منفصلة عن عمان الساحلیة وتخضع لحكام محلیینأما عمان الداخلیة أو مدن عمان 

بكنجهــام فــى بحثــه أن المصــادر البرتغالیــة المبكــرة ال تــذكر ســوى القلیــل عــن عمــان . ویصــف بروفســور س  
  .)89(بین بنى جبر وهرمز للسیطرة على عمان الساحلیةوالصراع الداخلیة، ، 

                                                
ـ: السخاوى )81( ھ، ج ان أل مال190ص  1المصدر نفس ن عثم رحمن ب د ال ـ : ؛ عب ر، ج اریخ ھج ل 187ص  2ت ن عقی رحمن ب د ال و عب ؛ أب

  .52-51تاریخ عسیر، ص : ؛ إبراھیم الحفظى205ص  1أنساب األسر الحاكمة فى األحساء، جـ : الظاھرى
)82( Aubin, Op. Cit, P. 124, 209. 
ـ : ؛ منجم باشي135نزھة القلوب، ص : حمد هللا مستوفى قزوینى )83( رة581ص  2جامع الدول، ج اف الحض اف، ص : ؛ وص اریخ وص ت

  .130جبیب السیر، ص : ؛ خواندمیر105
  .134-132ص  2ـ سلطنة ھرمز العربیة، ج: ؛ إبراھیم خورى وأحمد جالل التدمرى184-182المصدر نفسھ، ص : وصاف الحضرة )84(
ي18-12منتخب التواریخ، ص : نزىطمعین الدین ن )85( ـ : ؛ منجم باش دول ج امع ال اب، ص : ؛ والشبنكارى23-22، ص 3ج ع األنس مجم

  .42مطالعاتى درباب بحرین، ص : ؛ عباس أقبال283تحفھ النظار، ص : ؛ ابن بطوطة130-138
 3/4، المجلد الثانى جـ 203، 193، 183، 163، ص 1/2لبوكیرك، مجلد األول، جـ السجل الكامل ألعمال أفونسو د: أفونسو دلبوكیرك )86(

  .436ص 
ون )87( دت ویلس دن : أرنول ة، لن د هللا، دار الحكم ین عب د أم ة محم یج، ترجم اریخ الخل ایلز50-49، 43م، ص 199ت ھ : ؛ ب م یج بلدان الخل

  .159-158وقبائلھ، ص 
  .65، ص 2لطنة ھرمز العربیة، جـ س: إبراھیم خورى وأحمد جالل التدمرى )88(
م 1986بعض المالحظات عن البرتغالیین فى عمان، حصاد ندوة الدراسات العمانیة، وزارة الثقافة والتراث، سلطنة عمان، : بكنجھام. س )89(

  .214المجلد السادس، ص 



تمتـد سلسـة "ان، أنهـا تتكـون مـن عمـان الـداخل والسـاحل حیـث قـال فى وصـفه لـبالد عمـ) باروس(زاد المؤرخ   
مـن االتصـال بأهـل الـداخل، إال ) سـاحل البحـر(جبلیة على طول الساحل العمانى وتبدو وكأنها تریـد منـع أهـل السـاحل 

فتظهــر قوافــل اإلبــل المحملــة بــالحبوب، ورعــال الخیــل فــى أربــاض .. عبــر بعــض الفجــاج التــى تختــرق بعــض األمــاكن
البنادر، خارجه من أحد األودیة العمیقـة الخصـبة التـى سـماها المؤلفـون البرتغـالیون آنـذاك بـالد بنـى جبـر، فـوراء عمـان 
الســاحلیة الخاضــعة لهرمــز، تقــع عمــان أخــرى، هــى عمــان قبائــل البــدو، الرعــاة المتنقلــین واإلمــارات االباضــیة المهیمنــة 

  .)90(على الداخل
ر فــى مذكراتــه أن عمــان الــداخل كانــت خاضــعة لملــك الجبــور فعنــدما وصــف أمــا أفونســود دلبــوكیرك فقــد ذكــ  

والمناطق الداخلیة لصحار تحت سیطرة الجبور، وهم فى حالة سـلم مـع "مدینة صحار كانت تابعة لسیطرة الجبور فقال 
وســـكان . ملــك هرمـــز وعنــدما ینشـــب أى نـــزاع بیــنهم یقبـــل الجبــور لمهاجمـــه صـــحار، فیحتمــى أهـــل صــحار بالحصـــن

المنــاطق الداخلیــة بــدو، وغالــب الفرســان مــن الرمــاة بالســهام لكــن بعضــهم یحمــل رماحــًا وقضــبانًا تركیــه ویحملــون فــوق 
  .)91(خیول عربیة من النوع الضخم والسریعة ذات الشكل الجمیل

إذا ما تم عبور الجبل الذى یشـرف علـى المدینـة وجـدت كـل " عندما غزا دلبوكیرك خورفكان قال فى خورفكان  
وهــذه المنــاطق الداخلیــة یحكمهــا حــاكم " لهــا قــال، وعنــد وصــفه )92(منــاطق الداخلیــة تحــت ســیادة الجبــور أو بنــى جبــرال

King  یقال لـه ابـن جبـر شـیخ الجبـورBen Jabar ویضـیف بـاروس بـأن شـیخ الجبـور یحكـم " لدیـه كثیـر مـن الفرسـان
  .)93()"كیلو متر 2400(فرسخ  500هى تزید على كل المساحة تقریبًا التى تمتد من الداخل من البحرین إلى ظفار و 

ویؤكـد أفونســو دلبــوكیرك مزاعمــه بــأن عمـان الــداخل تتبــع لبنــى جبــر وذلـك عنــد احتاللــه لمدینــة مســقط حیــث   
مسقط جـزء مـن مملكـة هرمـز والمنـاطق الداخلیـة تابعـة البـن جبـر شـیخ الجبـور، والبـن جبـر هـذا أخـوان، واقتسـم "یقول 

متـدة حتــى عـدن، والممتــدة شـماًال حتــى سـاحل البحــر الفارسـي، والممتــدة للـداخل قــرب مكـة ویســمى الثالثـة المنــاطق الم
المسلمون تلك المناطق الداخلیة جزیرة العرب، ویحكمهـا جمیعـًا ملـك هـو ابـن جبـر شـیخ الجبـور، ولـه ثـالث أبنـاء تـرك 

علـى اسـم ) یقصـد سـلطان الجبـور(بـن جبـر لهم تلك البالد لیقتسموها عند مماتـه، یطلـق علـى األكبـر مـنهم دائمـا اسـم ا
وظفـار وقلهـات ومسـقط وتمتـد حـدوده لتصـل  )94(أبیه، ویقر له أخواه بالملك والتبعیة والبن جبر السیادة على بالد فرتك

                                                
)90( Joao De Barros, Da Asia, Lisboa, Reprint, 1979, Vol. 4 P. 243. باروس كل من المؤرخ البرتغالى مات وقد نقل معلو

  تكسیرا وكاسیكل وجان أوبین راجع
 Teixeira, Op. Cit, P. 189, Note 2; Werner Caskel, "Ein Unbekannt" dynasticin Arabien, Orients, Leiden 

1944, PP 66-67; Aubin, Op. Cit, PP 124, 134-138. 
  .192أفونسو دلبوكیرك، المجلد األول، ص  السجل الكامل ألعمال: أفونسو دلبوكیرك )91(
  .203المصدر نفسھ، ص : أفونسو دلبوكیرك )92(
  ؛216-215بعض المالحظات عن البرتغالیین فى عمان، ص : بكنجھام. ؛ س163المصدر نفسھ، ص : أفونسو دلبوكیرك )93(

 De Barros, Op. Cit, P 240; Aubin, Op. Cit, P. 126-127; Caskel, Op. Cit, P. 66. 
ً من بالد الیمن، إبراھیم الخورى وأحمد  )94( فرتك ھى مدینة ساحلیة على بحر العرب تقع جنوب بالد عمان بقرب من ظفار وھى قریبة جدا

  .169ص  2سلطنة ھرمز العربیة، جـ : جالل التدمرى



إلى بالد شیخ عدن، أما األخوان األخران فاستقرا على ساحل بحر فـارس وأخـذ أحـدهم مـن ملـك هرمـز جزیـرة البحـرین، 
  .)95(أیضا القطیفكما أخذ منه 

وعلــى النقــیض نجــد المصــادر العربیــة ال توضــح العالقــة التــى تــربط الجبــور بــاألجزاء الداخلیــة فــى عمــان بــل   
اكتفوا بقول عام، أن الجبور كانوا یسـیطرون علـى عمـان فقـط دون ذكـر المزیـد مـن التوضـیحات، فنجـد السـخاوى یـذكر 

تـــه بحیـــث ملـــك البحـــرین وعمـــان ثـــم قـــام حتـــى انتـــزع مملكـــه بـــل اتســـعت مملك"فـــى الضـــوء الالمـــع عـــن الملـــك أجـــود 
 .)96("هرمز

ولـم یكــن الجزیــرى أحســن حــاًال مـن الســخاوى، بــل یكــاد یكــون كالمهمــا یـأتى بــنفس الصــیغة فیقــول فــى كتابــه   
واتســعت لــه المملكــة بحیــث ملــك البحــرین وعمــان ثــم قــام حتــى انتــزع مملكــة "درر الفوائــد المنظمــة عــن الســلطان أجــود 

واستقر فیها بعد موت أبیـه وصـار رئـیس ) م1505-1475/هـ911-880سلغر شاه األول (ز من ابن أخ لصرغل هرم
  .)97("أهل نجد

لمعاصــرته و مملكـة هرمـز وربمـا یكـون أشــمل نـص موجـود فــى المصـادر العربیـة عــن عالقـة الجبـور بعمــان   
حمــد بــن ماجــد البحــار الشــهیر فــى كتابــه لألحــداث مــن ناحیــة، ولتفســیره وتوضــیحه شــكل تلــك العالقــة وذلــك الــنص أل

یقصـد البحـرین فـى (وهـى فـى تـاریخ الكتـاب "عندما تحـدث عـن جزیـرة البحـرین فقـال " الفوائد فى أصول البحر والقواعد"
ألجود بـن زامـل بـن حصـین العـامري أعطـاه لهـا هـى والقطیـف السـلطان سـرغل بـن توارنشـاه ) وقت كتابته لكتابه الفوائد

صــره علــى اخوتــه، ویملكــه جزیــرة جــرون هرمــز المتقــدم ذكرهــا وكتــب بهــا علیهــا حجــج باســتنثاء بعــض علــى أن یقــوم بن
وأخذ البحرین والقطیف فـى عـام ثمـانین وثمانمائـة، وقـد ) هرمز الجدید(بساتینها ففعل له ذلك وقام بنصره وملكه جرون 

فـى عـام ثــالث  )98(لیمان بـن نبهـانأخـذ ولـده سـیف بـن زامـل عمـان مــن شـهاب بـن نبهـان بالسـیف علـى سـلیمان بــن سـ
أهـل منطقــة عمـان الداخلیــة (وتسـعین وثمانمائـة، وولــى علیهـا إمــام مـن األباضــیة یـدفع لــه محاصـیلها وقــد نصـره أهلهــا 

  .)99("وقاموا بنصره فهدم جمیع حصونها وأمر علیهم عمر بن الخطاب األباضي) مثل نزوى وبهلة وغیرها
                                                

أنھ یزید إن بنوجبر كانوا موضع المقال  ، إال214المرجع السابق، ص : بكنجھام. ؛ س184-183المصدر نفسھ، ص : أفونسو دلبوكیرك )95(
الذى كتبھ كاسكیل والذى تتبع فیھ اإلشارات التى وردت عنھم فى المصادر العربیة وأشھرھا السمھودى وابن إیاس وفى ھذا الصدد نشیر 

وكیرك متج ن التفاصیل إلى أن كاسیكل قد اقتصر على اثنین من المصادر البرتغالیة ھما باروس والتعلیقات اللفونسو دلب ً م را ً كثی اھال
  حول استیالء البرتغالیین على البحرین من بنى جبر وھو ما یرد عن المؤرخ كاستانیدا، راجع أیضا؛

 Barros, Op. Cit, PP. 240-243; Caskel, Op. Cit, PP. 66-71. 
ا قصد أن  ولكن یبدوا أن السخاوى كان یبالغ فى أن الجبور 190ص  1الضوء الالمع، جـ : السخاوى )96( ل ربم ز ب قد انتزعوا مملكة ھرم

ً یسیطر علیھا ملوك ھرمز، ألن المصادر تقول أن مملكة ھرمز مازالت قائمة بل ظلت  الجبورا قد أخذوا بعض المناطق التى كانت سابقا
  .قائمة حتى بعد زوال دولة الجبور

  .316درر الفوائد المنظمة، ص : الجزیرى )97(
لملك سلیمان بن سلیمان النبھانى ھو أحد ملوك بنى نبھان الذین تولوا حكم بالد عمان الداخلیة، وقد زوج سلیمان بن من الجدیر بالذكر أن ا )98(

اه  دما تعرضت سلغرش احلیة، وعن ات الس ة قلھ ً على مدین سلیمان النبھانى إحدى بناتھ إلى ملك ھرمز سلغرشاه والذى كان وقتھا حاكما
ى للصراع مع أخیھ على حكم مملكھ ھر مز لجأ إلى حماه سلیمان النبھانى إال أن حماه لم یعطیھ أیھ مساعدة مما جعل سلغرشاه یلجاء إل

راھیم 155ص  2سلطنة ھرمز العربیة، جـ : سلطان الجبور أجود بن زامل، راجع إبراھیم خورى وأحمد جالل التدمرى رجم إب ؛ وقد ت
  خورى تلك المعلومات من كتاب باروس راجع؛

 Barros, Op. Cit, PP. 240-244. 
  .70م، ص 1923-1921كتاب الفوائد فى أصول البحر والقواعد، باریس : ابن ماجد )99(



  :صین وتجارة الجزیة مع ال بالد البحرین
وذلـك یرجـع لشـهرة أهلهـا وال سـیما بنـي عقیـل  تعتبر األحساء أول دولة توجد لها وثائق رسـمیة فـي سـجالت أسـرة میـنج

باألضافة إلي حكامها من بنو جروان الذین رحبوا بتجارة الجزیة مـع الصـین الذین عرفوا بتجارتهم الواسعة شرقا و غربا 
ة و الخلــیج العربــي یتعــاملون مــع یونجــل األمبراطــور الثالــث فــي أســرة میــنج و كــانوا أول حكــام فــي شــبة الجزیــرة العربیــ

" مـن تـاریخ أسـرة میـنج هنـاك ذكـر لمدینـة األحسـاء كالتـالي  326وفـي الجـزء رقـم ، )100(م 1408/ه811وذلك بتـاریخ 
ا دائــم الحــرارة إن األحسـاء تصــلها المراكـب فــي عشــرین یومـا ولیلــه مـن مینــاء كــولم ، فـي ریــاح هادئـه ،وهــذه البلــد جوهـ

وأرضها مجدبة التصلح للحرث و ال للزراعة ، والمطر قلیل و ال یوجد بهـا خضـروات ، ولكـن یوجـد الكنـدر و الكـافور 
و األبل و الخراف و أهلها یصیدون األسماك في البحـر ،وكـان أمیرهـا قـد سـمع عـن المملكـة الوسـطي و األمبراطـور ، 

لتجاریــه عنــدهم بـالنقود الفضــیة و الذهبیــة ، والحاصــالت مــن الفلفــل و العــود فهـاداه بحاصــالت بــالده ، و المعــامالت ا
  . )101(یبادلون بها حریر الصین و الفخار و األرز 

لـم یرحبـوا بالتبـادل التجـاري الممـزوج الـذین خلفـوا بنـي جـروان فـي حكـم األحسـاء و البحـرین وعلي مـا یبـدوا  ان الجبـور 
جارة الجزیة ، التي بها جزء من التنـازل و التملـق مقابـل مكاسـب تجاریـة متمیـزه مـن بالدبلوماسیة الماكره او ما یعرف بت

الجانــب الصـــیني ، بـــل قــاوموا ذلـــك الفكـــر االمــر الـــذي ادي إلـــي تــردي االوضـــاع الدبلوماســـیة بــین ســـلطنة الجبـــور و 
لمنطقــة الخلــیج و االمبراطــور الصــیني وهنــاك مصــدر صــیني معاصــر الســرة میــنج ویعتنــي بــرحالت القائــد تشــینغ خــه 

المحــیط الهنــدي یــذكر ذلــك التــوتر الدبلوماســي الــذي افضــي إلــي االشــتباك المســلح بــین الجبــور واســرة میــنج ، فیقــول 
المصــدر أن قــوات االســطول الصــیني اســتخدمت المتفجــرات و العنــف ضــد مدینــة األحســاء فــي الخلــیج الفارســي ، ألن 

االمبراطـور ( و ابـن السـماء) الصـین (رف بخضـوعة للمملكـة الوسـطي سلطانها رفض االنسیاغ لنظام الجزیـة و لـم یعتـ
، بــل رفــض ســـلطانها التهدیــد االمبراطــوري ، األمـــر الــذي ادي لحصــار المدینــة ، لكـــن الحصــار لــم یطـــول ) الصــیني

 وانسـحبت القــوات الصـینیة لعــدم جـدوي الحصــار فـي ظــل الظـروف المناخیــة و الطبیعیـة الغیــر معتـاده للقــوات الصــینیة
  . )102(باالضافة علي الخبرة و الشجاعة لدي القوات الجبریة المتمرسة علي حروب الصحراء 

  

                                                
  .1114، ص 632، السجل  11، مجلد رقم  1408أكتوبر  17، بتاریخ  16السنة  9الشھر  28راجع سجالت أسرة مینج ، الیوم  )100(

  
 .238م، ص 1950الصین ، مكتبة النھضة المصریة ، القاھرة العالقات بین العرب و :راجع بدر الدین الصیني  )101(

  
صفحة تقریبا وكتب  1000و الذي یقع في ) رحالت الفتي سان باو في البحر الغربي ( ماودینج ، في كتابة  –یذكر المؤرخ الصیني لو )102(

عربي و الھندي بأسم السندباد البحري و ذلك م تمجیدا لرحالت القائد تشینغ خھ او سان باو والذي حرف في االدب الشعبي ال1597عام 
ا رفضوا  اء و مقدشیوا الن حكامھ ي األحس ف ف وات الصینیة استخدمت العن ھ االسالمیة، ان الق ي و دیانت نسبة الصل تشینغ خھ العرب

  .االنسیاغ لالوامر االمبراطوریة و رفضوا تجارة الجزیة مع الصین 

Luo Maodeng, annotated by Lu Shulun and Lan Shaohua, Sanbao Taijian xia Xiyang ji tongsu yanyi 
(Popular romance of the journey to the Western Ocean of the Three Treasure Eunuch), Shanghai: Shanghai 
Guji Chubanshe, 1985.,p.50-57; Geoff Wade : op.cit ,p.17-18 ; Ming – shih ,ch326,12a-12b 
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  :علیه من سالطین ال كثیر و ال كندة الجبور  إقلیم ظفار و استیالء
قبل الحدیث عن االحوال السیاسیة في ظفار یجـب ان اعرفهـا جغرافیـا اعتمـادا علـي ماكتبـه علمـاء الجغرافیـا االسـالمیة 

االقلــیم االول طولهـا ثمــان وســبعون درجــة و عرضــها خمــس  وعلـي راســهم یــاقوت الحمــوي الــذي قـال ان ظفــار تقــع فــي
عشرة درجة وهي بفتح اوله وهـي بمعنـي أظفـر وهـي مدینـة مشـهورة علـي سـاحل بحـر الهنـد بینهـا و بـین مربـاط خمسـة 
فراسـخ و تشــتهر بزراعــة اللبـان، كمــا یؤكــد شــیخ الربـوه علــي كــالم یـاقوت ویضــیف بــأن ظفــار هـي عاصــمة اقلــیم مهــرة 

  .)103(هـ  620یقال له احمد بن محمد و سماها األحمدیة وذلك في سنه  بناها رجل
وظفار كان یحكمها في بدایات القرن الثـامن الهجـري امـراء بنـي رسـول إال انهـم دخلـوا فـي صـراعات كثیـرة األمـر الـذي 

خـذها منـه هــ ، لكـن حكمـه لـم یسـتمر طـویال حیـث أ760ادي الي استیالء الشجاع عمر الكندي علي ظفار وذلك عـام 
هـ وظل الوضـع فـي 796شهاب الدین أحمد بن عامر الحراني و تملك ها وخضع لنفوذ الرسولیین في الیمن وذلك عام 

  )104(هـ 807ید الحرانیینحتي دخل سالطین آل كثیر أقلیم مهرة و حكموا ظفار عام 
آل كثیـر أخیـه االمیـر ابـن وبعد أن استولي ال كثیر علي حكـم ظفـار عـین السـلطان علـي بـن عمـر بـن جعفـر بـن بـدر 

قســـمان والـــي علـــي ظفـــار ، إال أن األمـــر لـــم یســـتتب لـــه حیـــث خـــرج علیـــه أحمـــد بـــن جســـار الكنـــدي وبعـــد عـــدد مـــن 
المناوشات أتفق الطرفان علـي أن تكـون ظفـار مناصـفه بـین آل كنـدي و آل كثیـر ، لكـن األمـور لـم تجـري علـي مـایرام 

هــ ،األمـر الـذي دعـي أخیـة السـلطان 816تل والیها ابن قسمان عام حیث شن ابن جسار هجمة خاطفة علي ظفار و ق
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علي بن عمر الكثیري من دخول ظفار مره أخري بعد هزیمة ابن جسار ولم یكتفي بذلك فقط بل قام بقتـل سـبعین رجـل 
  .)105(من آكابر ظفار كرد فعل علي غدرهم بأخیه ابن قسمان والي ظفار المقتول 

ن أعظم قبائل همدان واعزها رجاال وأن قوة ال كثیـر كانـت متذبذبـه علـي اقلـیم حضـرموت ویذكر البكري أن آل كثیر م
و ظفار حیث كان حكمهم ینبسط مرة و یتقلص مرة أخري وذلـك لتنـازعهم فیمـا بیـنهم و تخاصـمهم مـع القبائـل األخـري 

د الســلطان بــدر بــن محمــد هـــ ، اســتطاعوا أن یســتولوا علــي إقلــیم الشــحر علــي یــ786مثــل قبیلــة كنــده وأنهــم فــي ســنه 
إال ان االمور لم تطـول علـي حالهـا حیـث اسـتطاع سـالطین الجبـور االسـتیالء علـي إقلـیم ظفـار مـن یـد . )106(الكثیري 

كـان ) سـلطان الجبـور(، أن ابـن جـابر "الخلیج بلدانه وقبائله"مایلز فى كتابه .ب.ذكر المستشرق س  رجال ال كثیر ،وقد
كثیـر ) سـالطین الجبـور(ویوجد فى بالد ابن جبـر ... لمدن مثل فرتك وقلهات ومسقطیسیطر على إقلیم ظفار وبعض ا

أن البــن "، وذلــك مــاورد فــى ســجل أفونســو دلبــوكیرك عنــدما قــال )107(مــن الخیــول التــى یربیهــا المزارعــون لالتجــار فیهــا
  .)108(جبر السیادة على بالد فرتك وظفار وقلهات ومسقط وتمتد حدوده إلى بالد شیخ عدن

ن هنــا نســتدل علــى أن ظفــار كانــت تابعــة لســلطان ابــن جبــر حیــث كــان إقلــیم ظفــار أحــد المنافــذ الــذى ومــ  
اســتغلها الجبــور لتــرویج تجــارتهم وكانــت ظفــار مــن المنافــذ الرئیســیة التــى یصــدر منهــا الخیــول العربیــة إلــى الهنــد، تلــك 

تلـــك التجــارة الرائجـــة أطمـــاع البرتغـــالیین  وقـــد حركـــت )109(التجــارة التـــى احتكرهـــا بنـــو عقیــل فـــى شـــرق الجزیـــرة العربیــة
  .)110(لالستیالء والسیطرة على تلك المناطق وانتزاع ما كان یجنیه بنو جبر من تلك التجارة الرائجة

ویشــیر الــدكتور الحمیــدان فــى بحثــه، أن الجبــور قــد اتخــذوا مــن ظفــار منفــذًا لتصــدیر بضــاعتهم مــن الخیــول   
لسـفن التجاریـة تتحاشـي دخـول الخلـیج الفارسـي وتتوجـه إلـى مـوانى البحـر األحمـر، خصوصًا بعد ما رأوا أن كثیـرًا مـن ا

  .)111(حیث كانت ظفار كثیرًا ما ترسو بها هذه السفن فى طریق الذهاب واإلیاب
والجــدیر بالــذكر أن الطریــق البــري الــذى تســلكه القوافــل المتجهــة إلــى ظفــار یســیر بمحــاذاة األطــراف الغربیــة   

فمســـافة ذلـــك الطریـــق شـــهر ونصـــف تقریبـــًا حیـــث تصـــل القوافـــل إلـــى بـــالد مهـــرة ومنهـــا إلـــى  لعمـــان وعلـــى كـــل حـــال
  .)112(ظفار

كانت قوافل بنى عقیل قد اعتادت أن تسـلك ذلـك الطریـق فـى العصـور الوسـطى سـواء فـى عهـد العیـونیین أو   
خ بنـى جبـر كـان یحكـم بكنجهـام أن المـؤرخ بـاروس یقـول إن شـی. وقد ذكر المستشـرق س. )113(العصفوریین أو الجبور

  .)114()كیلو متر 2400(فرسخ  500كل المساحة تقریبًا التى تمتد من الداخل من البحرین إلى ظفار وهى تزید على 
                                                

  11المرجع نفسة ، ص :حسین بن علي  )105(
  90-89ص  1م ،ج1956تاریخ حضرموت السیاسي ، عیسي الباب الحلبي ، القاھرة : صالح البكري  )106(
  .177-176الخلیج بلدانھ وقبائلھ، ص : مایلز.ب.س )107(
  .183ص 1األعمال الكاملة، جـ : افونسو دلبوكیرك )108(
  .61التاریخ السیاسة إلمارة الجبور، ص : الحمیدان )109(
)110(Aubin, Op. Cit, P. 117-121 .عن إنتاج الخیول فى بالد ا ً لبحرین وعمان وأن والجدیر بالذكر أن أفونسو دلبوكیرك قد تحدث فعال

ول  عة للخی ائر واس ان حظ ً أن فى مدینة خورفك الساحل الشرقى للخلیج ملئ بقرى كثیرة صغیرة یمارس سكانھا التجارة وقد ذكرا أیضا
د، راجع، أفونسو  ى الھن اء إل ك المین ول من ذل ن الخی ر م وبھا عدد كبیر من مخازن التبن لتستھلكھا الخیول إذ یجرى تصدیر عدد كبی

  .653، 203السجل الكامل، المجلد الثانى، ص : كیركدلبو
  .61التاریخ السیاسى إلمارة الجبور، ص : الحمیدان )111(
  .61التاریخ السیاسي إلمارة الجبور، ص : الحمیدان )112(



  :ظفار وتجارة الجزیة مع الصین 
تــذكر المصــادر الصــینیة أن الســلطان علــي الكثیــري ســلطان ظفــار كــان مــن أكثــر الحكــام المتعــاونین مــع األمبراطــور 

في منطقة شبة الجزیرة العربیة وذلك یرجع العتماد اقتصاد ظفار الكلي علي التجارة ولسـعة صـدر حكامـه مـن الصیني 
/ ه 824وجــاءت أول وثیقـــة عــن العالقـــات التجاریــة بینهـــا و بــین الصــین فیمـــا یعــرف بتجـــارة الجزیــة عـــام آل كثیــر ،

، تكو یالوي، مقدیشـو، كـال ، ظفـار، األحسـاء، بـوعـدن(ة لهرمـز دولـة التابعـ 16مبـوعثي الــ  "م ، فتقول الوثیقة 1421
بـو لـي، سـامودیرا، أرو، ملقـا، جـان بـا لـي، قـدموا هـدایا مـن الخیـول  شین، جیا لي، لي، سـري النكـا، لیـو شـان، بـانكو 

  ")115( .هم وزیر الشعائر بمأدبة لتكریمهماألصیلة والمنتجات المحلیة، وأمر ل
بوضوح أسم أحد المبعوثین الظفاریین في البالط األمبراطوري ویدعي حاج أما بخصوص البعثات الدبلوماسیة فقد ورد 

حسین أو كما تذكر الوثیقة حاجي حسین والذي أرسل من طرف السلطان علي الكثیري وقد ذكرته الوثیقة المؤرخه 
مختلفة  والذي یكتب بطریقة(مو  - زاي -لي-كان ها" وتقول الوثیقة  م ، بلقب سلطان علي ،1433/ ه837بتاریخ 

بي دینج ملك بالد - ا-لي-نو - مع آخرین المبعوث والذي أرسل من قبل أخیه األكبر زاي) هان - زاي - لي -ها(
ملك دولة ) ما-لي- ویكتب بو(ما -لي-یا وآخرون قد أرسلوا من قبل بي-لو-دو -مان -بو-سامودیرا، وكان جي

-شین، وكان مینلي ملك دولة كو  -بي - ه كيعوث الذي أرسلما وآخرون المب -لي-لي -بو -كوت، وكان جیایكال
 -زاي -بي ملك بالد سري النكا، والمبعوث هاي -ال -مو - با- ما -جي -ال-ناس وآخرین مبعوثین بو -دي -ني

كي ناسي ر  -لي-مو مبعوث با -دولة ظفار، والمبعوث بو سلطانعلى   سلطانمبعوث ) حسین  حاجي(هوتشان 
لي، -با-زاه ملك جان -ال-وا - جیان وآخرون أرسلهم دو -لي -عوث سيملك دولة عدن، والمب) ملك ناصر(

-ملك هرمز، والمبعوث أ) سیف الدین (دینج  -فو -أرسلهم ساى وآخرون  )معاذ (موالذ والشخص القادم من فان
یر أموآخرون ممن أرسلهم مبعوث األمارة شاه زیان لي،  -بي-أرسلهم ملك دولة جیا مان وآخرون الذین - رو ها- دو

مكة، كلهم ذهبوا إلى البالط الملكي مقدمین هدایا من الزراف، الفیلة، الخیول والمنتجات األخرى، وعقد اإلمبراطور 
عائر بقیادة الوزراء لقاء في بوابة تبان فنج الستقبالهم، وبما أن الزرافة حیوان ممون فلقد قام هو بینج مساعد وزیر الش

یس لي ولع باألشیاء من الدولة األجنبیة لكني أقدرها ألن المبعوثین قدموا من بعید هم، وقال اإلمبراطور لهدایالتقدیم 
ولكن العالقات األقتصادیة بین ظفار والصین لم تدم  " )116( .الكبیر ولیست هناك حاجة للتهاني إلظهار والءهم

ج عن فكرة تجارة الجزیة و طویال بسبب استیالء الجبور علیها من سالطین آل كثیر وأیضا بسبب تخلي اباطرة المین
  .اسطول الكنز الذي یعرف بالسالم الصیني كما وضحت سابقا 
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  :العالقات السیاسیة بین سالطین الجبور وسالطین ھرمز
ٕ قلـیم بـالد البحـرین و إبعد أن استطاع سالطین هرمز السیطرة على أغلـب    یـین لسـلطتهم خضـاع حكامهـا المحلا

فى هرمز فترة طویلـة مـن الـزمن، أخـذ الضـعف یـدب فـى كیـان السـلطة السیاسـیة فـى هرمـز بسـبب صـراع أفـراد األسـرة 
ن فــى المنـاطق العربیــة لسـلطنة هرمــز و الحاكمـة علـى عــرش الـبالد، وقــد شـجع ذلــك الصـراع وأزكــى نـاره الحكــام المحلیـ

  .)117(ن التبعیه السیاسیة واالقتصادیة لسالطین هرمزوباألخص عرب الجبور فى بالد البحرین لیتخلصوا م
هرمــز، فهنــاك بعــض  ةإلــى أن منــاطق بــالد البحــرین ومدنــه قــد اختلفــت فــى تبعیتهــا لســلطننشــیر یجــب أن   

مثـل األحسـاء وأجـزاء كبیـرة مـن القطیـف ماعـدا المینـاء، ومـن الناحیـة األخـرى  ةسـمیاالمناطق التـى تبعـت هرمـز تبعیـه 
فعلیـة ومباشــرة مثـل جزیـرة البحــرین وبعـض المـوانى المطلــة علـى الخلــیج  ههرمــز تبعیـ ةتتبـع سـلطن كانـت توجـد منــاطق

الفارســى والتــى كانــت یعــین علیهــا حكــام مــن قبــل ســالطین هرمــز وتشــرف علیهــا إدارة حكومیــة خاضــعة إلدارة ســلطنه 
  .)118(هرمز

حـدى القـوى السیاسـیة الجدیـدة إبوضوح كوبدایة من العقد الثالث من القرن التاسع الهجرى ظهرت قوة الجبور   
ٕ فــى بــالد البحــرین والخلــیج الفارســى و  -هـــ820(، وذلــك خــالل حكــم الســلطان ســیف الــدین مهــار )119(قلــیم عمــان ونجــدا

والــذى شـهد حكمــه اضــطرابًا سیاسـیًا وصــراعًا أسـریًا علــى الحكــم بینـه وبــین أخیـه فخــر الــدین ) م1436-1417/هــ840
  .)120(تورانشاه

 ،مـن قطـب الـدین تهـتمن الثالـث فیـروز شـاه) الجبـور(م طلـب زعمـاء القبائـل العربیـة 1435/هــ839وفى سنة   
ن یتــدخل لعــزل ابنــه الســلطان ســیف الــدین مهــار والثــورة ضــده، إال أن قطــب الــدین أوالــد الســلطان ســیف الــدین مهــار، 

دین طلب مـن ابنـه األصـغر فخـر الـدین ، إال أن الوالد قطب ال)121(رع بالزهد فى شئون الدنیاذتهتمن الثالث أبى ذلك وت
وهـو األخ األصـغر لسـیف الـدین مهــار، أن یعمـل مـا یـراه مناسـبًا فـى ذلــك الشـأن، ویعـد ذلـك حـث مـن الوالــد  ،تورانشـاه

بنه للثورة ضد أخیه سیف الدین مهار، حیـث ذكـر ذلـك الوالـد قطـب الـدین ابنـه األصـغر فخـر الـدین تورانشـاه الثـانى، ال
 ،التــى یعاملهــا ســیف الــدین مهــار الســلطان الحــالى لوالــده الســلطان الســابق قطــب الــدین تهــتمن الثالــث المعاملــة الســیئة

  .)122(بعده إلى جزیرة قشم ووضعه تحت المراقبة المشددةأن سیف الدین مهار عزل والده قطب الدین و أوكیف 

                                                
ـ : إبراھیم خورى وأحمد جالل التدمرى)117( ة، ج ز العربی لطنھ ھرم دان159-151ص  2س ر الحمی ف ناص د اللطی ى : ؛ عب اریخ السیاس الت

 .59-58الخلیج العربى فى عصر التوسع األوربى األول، ص : ؛ جمال زكریا قاسم48-47مارة الجبور، ص إل
 .Aubin op. Cit, P. 124؛ 70كتاب الفوائد، ص : ابن ماجد)118(
؛ 316درر الفوائد المنظمة، ص : ؛ الجزیرى190ص  1الضوء الالمع، جـ : ؛ السخاوى32-31، 27تاریخ ابن لعبون، ص : ابن لعبون)119(

 .ب8-أ7تحفھ المشتاق، ورقة : ابن بسام
 .23ص  3جامع الدول، جـ : منجم باشى)120(
 ,Teixeira, op. Cit؛ 151ص  2سلطنھ ھرمز العربیة، جـ : مد التدمرى؛ إبراھیم خورى وأح516مطلع السعدین، ص : السمر قندى)121(

P 189; Caskel, op. Cit, P. 67 
 .173ص  10، جـ 45ص  2الضوء الالمع، جـ : ؛ السخاوى102ص  3العمر، جـ أنباء : ابن حجر العسقالنى)122(



دى الـذى قتلـه سـیف الـدین ویروى نمدیهى فى حولیاته أن خواجا محمد بغدادى نجل الـوزیر خواجـا علـى بغـدا  
فخر الدین تورانشاه للثورة ضد أخیه، حیث ذهب إلیه فى المنفـى الـذى كـان یمكـث فیهـا مـع والـده فـى  ضمهار، قد حر 

وأمده هناك بمركب نقله إلـى قلهـات، ومـن هنـاك نظـم فخـر الـدین تورانشـاه النضـال ضـد أخیـه سـیف الـدین  ،جزیرة قشم
جبــور قــد أمــدوا فخــر الــدین تورانشــاه بالمراكــب العســكریة والخیــل التــى اشــتهرت بهــا والجــدیر بالــذكر أن عــرب ال .مهــار

 ،الجبــور وتجــار األحســاء األمیــر فخــر الــدین تورانشــاه بــاألموال الالزمــة لــدفع مرتبــات الجنــود أمــدمدینــة األحســاء، كمــا 
الحریـة واالسـتقاللیة أكثـر فـى  ئهماعطـإعفاء من الرسوم الجمركیة، كمـا وعـد بإلحیث وعدهم تورانشاه بالعفو والهبات وا

  .)123(بالد البحرین
شـقاء فـى ألكان ذلك بدایة التدخل الفعلى لسالطین الجبور فى سـلطنة هرمـز، حیـث مكـن ذلـك الصـراع بـین ا  

اسـتطاع الجبـور انتـزاع األحسـاء والقطیـف مـن و طاحة بسیادة هرمز علـى بـالد البحـرین، إلهرمز لسالطین الجبور من ا
ـــذین كـــانوا یـــدفعو أیـــدى بنـــى جـــر  لهرمـــز  نوان الـــذى كـــانوا الحكـــام المحلیـــین الســـابقین الخاضـــعین لســـالطین هرمـــز وال

  . )124(العائدات المفروضة
میـر تورانشـاه الثـانى فـى التـدخل المباشـر فـى األ ةبـل اسـتطاع سـلطان الجبـور مسـاعد ،ولم یكن ذلك كـل شـئ  

اسـتطاع و ، )125(رانشاه الـذى تـولى الحكـم بفضـل مسـاعدتهموامالء الشروط على السلطان تو  ،شئون مملكة هرمز نفسها
ٕ الجبــور الســیطرة الفعلیــة علــى القطیــف وبعــض المــدن الســاحلیة فــى بــالد البحــرین و  قلــیم عمــان مثــل صــحار ومســقط ا

-840وذلــك بــین أعـــوام الصــراع الــذى حـــدث بــین ســیف الـــدین مهــار وتورانشــاه والـــذى اســتمر بــین عـــامى  ،وقلهــات
، ذلــك باإلضــافة )126(م1439-م1437/هـــ843-هـــ840أو عنــد بعــض المــؤرخین بــین أعــوام  م1438-م1437/هـــ841

ٕ إلى إعفاء عرب الجبور وقوافلهم من الرسوم الجمركیة و    .)127(عطائهم المزید من الهبات والعطایا المالیةا
نـاطق تمكن الجبور كما جاء فى بعض المصادر من السیطرة على جزیـرة البحـرین، مـع العلـم أن كـل تلـك الم  

التى ذكرت كانـت تابعـة لسـلطنة هرمـز، وبالتـالى كانـت النتیجـة الطبیعیـة لتعـاظم نفـوذ الجبـور المتصـاعد، إلـى الـدخول 
المباشـر فــى الصــراع مــع ســالطین هرمــز مــن أجــل إعــادة فــرض النفــوذ علــى تلــك المنــاطق والــذى أراد ســالطین هرمــز 

دخـل االثنـان فـى نـزاع مسـلح وبـذلك  ،أمام تلـك األمنیـات الً حائ إعادة نفوذهم السابق علیها، لكن سالطین الجبور وقفوا
  .كما جاء ذلك فى المصادر العربیة والفارسیة والبرتغالیة )128(ت فیه الزعامة بینهم على تلك المناطقحتأرج

ولعل ما یؤكد ذلك القول قول المؤرخ البرتغالى باروس وأفونسو دلبوكیرك فى مذاكرته من أن الجبور كانوا   
، األمر الذى جعل الجبور على حد )129(نون هجمات مستمرة على مملكة هرمز وأنهم كانوا یشكلون خطرًا علیهایش

                                                
 .151سلطنة ھرمز العربیة، ص : ل التدمرى؛ إبراھیم خورى وأحمد جال184ص  1السجل الكامل، جـ : أفونسو دلبوكیرك)123(
 .190ص  1الضوء الالمع، جـ : ؛ السخاوى1093ص  3وفاء الوفاء، جـ : ؛ السمھودى316درر الفوائد المنظمة، ص : الجزیرى)124(
 .120ص 1تحفھ المستفید، جـ : ؛ األحسائى190ص 1المصدر السابق، جـ : ؛ السخاوى70كتاب الفوائد، ص : ابن ماجد)125(
 .184ص  1السجل الكامل، جـ : أفونسو دلبوكیرك)126(
 .151ص  2سلطنة ھرمز العربیة، جـ : ؛ إبراھیم خورى وأحمد جالل التدمرى48-47مطالعاتى درباب بحرین، ص : قبالإعباس )127(
  ؛316درر الفوائد المنظمة، ص : ؛ الجزیرى70كتاب الفوائد، ص : ابن ماجد)128(

 Adamyiat, F, Bahrein Islands Alegal and Diplomatic Controversy, New York. 1955, P. 14. 
 .193ص  1السجل الكامل، جـ : فونسو دلبوكیركأ)129(



أن یسیطروا على بعض مملكة هرمز ویفرضوا الجزیة على بعض ملوك  ،قول السخاوى وغیره من المؤرخین العرب
  .)130(وعمان ونجداألحساء والقطیف والبحرین اتسع ملكهم فشمل العجم المجاورین لهم حیث 

  

  : مكة تحت حكم األشراف الحسنیین
مكة یذكرها یاقوت في معجمه بقول مكة بیت اهللا الحرام قال بطلیموس طولها من جهة المغرب ثمان و سبعون درجة 
وعرضها ثالث وعشرون درجة وقیل إحدي و عشرون درجة وهي تحت نقطة السرطان وتقع في اإلقلیم الثاني ولیس 

ومیاهها من السماء و أطیب آبارها بئر زمزم و المسافة بینها و بین الكوفة مسیرة شهر و كذلك البصرة بها ماء جار 
، ومن مكة إلي دمشق مسیرة شهر ومنها غأل عدن مسیرة شهر ولها ثالث طرق اولهم علي ساحل البحر و هو 

الث فهو عن طریق البوادي و األطول و األخر عن طریق صنعاء و صعدة و نجران و الطائف ، اما الطریق الث
  .)131(تهامة 

كان یحكم مكة في فترة الدراسة األشراف من بني الحسن الذین خضعوا لسالطین الممالیك في مصر وقد عین 
هـ وقد 797سالطین الممالیك الشریف حسن بن عجالن بن رمیثة الحسني المكي الملقب ببدر الدین حكم مكة عام 

من اطماع الخارجین علیها ، مما أثر علي الرواج األقتصادي في منطقة الحجاز استطاع ان یضبط أمورها ویحد 
 .)132(هـ 829وأمن طرق التجارة وقد أستمر الشریف حسن في الحكم حتي توفي عام 

وقد امتاز حكمة بحسن السیرة وذلك الن والده الشریف وبعد وفاة الشریف حسن تولي ابنه الشریف بركات حكم مكة 
في حكم مكه معه في حیاته االمر الذي دعمه واعطاه خبره في حكم مكة وقد رحب الممالیك في حسن قد اشركه 

هـ ، حیث عزلوه وعینوا بدال عنه اخیه الشریف علي بن 845مصر بحكم الشریف بركات وقدموا له الدعم حتي عام 
خیه أبو القاسم الذي استمر في الحسن لكن األخیر لم یمكث طویال في الحكم حیث عزل بعد اقل من عام وتم تعیین أ

هـ وبعدها تم إعادة تعیین الشریف بركات سالف الذكر علي حكم مكة مرة أخري حتي وفاته 850حكم مكة حتي عام 
  .)133(هـ 859عام 

والجدیر بالذكر أن مدینة و میناء جدة كان یتبع حكم مكة وذلك الن جده هي المیناء الرئیسي لمكة و الحجاز في 
  .)134(وبین جدة و مكة ثالث لیال والمسافه بینها و بین عدن مسیرة شهر تلك الفترة 

  :و تجارة الجزیة مع الصین أو بالد المربع السماوي مكة 

                                                
 .120ص  1تحفھ المستفید، جـ : ؛ األحسائى190ص  1الضوء الالمع، جـ : السخاوى)130(
  181ص 5معجم البلدان ، ج: یاقوت  )131(
كفالة أخیة و سافر إلي مصر لیحاول اقناع السلطان المملوكي بتعیینة حاكما علي مكة ، فقبض ھـ ونشأفي 775ولد الشریف حسن عام  )132(

ھـ ، وحول 829علیھ وسجن حتي قتل أخیة الشریف علي حاكم مكة فاضطر السلطان المملوكي علي تعیینھ خلفا الخیھ حتي توفي عام 
  246ص  2یة المرام ، جغا: ،ابن فھد  103ص  3الضوء الالمع ، ج: ذلك راجع  السخاوي 

  45ص  3منائح الكرام ، ج: ، السنجاري  347ص  4اتحاف الوري ، ج: ، ابن فھد  188ص  1الدلیل الشافي ، ج: ابن تغري بردي  )133(
وھي  )البحر األحمر ( جدة بالضم و التشدید و الجدة ھي الخطة التي علي ظھر الحمار تخالف سائرلونھ وھي بلد علي ساحل بحر الیمن  )134(

ة  رون درج ھا إحدي وعش ة وعرض ون دقیق ة و ثالث ع وستون درج رب أرب ة المغ ا من جھ اني و طولھ فرضة مكة وتقع في األقلیم الث
  114ص  2معجم البلدان ، ج: وخمس و اربعون دقیقة ، راجع یاقوت الحموي 



العام الخامس من حكم اإلمبراطور  وفي" یصف ماهوان العالقات الدبلوماسیة األقتصادیة بین مكة و الصین فیقول 
هو كبیر الخصیان أن  صل أمر من البالط یأمر المبعوث الرئیسي شنغ، و )األمبراطور الخامس للمینج ( هسوان

وعندما وصل قسم من األسطول إلى   .هدایاه یذهب إلى جمیع البلدان األجنبیة لیتلو أوامر اإلمبراطور ویسلم
رین، آخ مكة یصلون إلى كالیكوت، فاختار ترجمانًا وسبعة سفراء مبعوثینكبیر الخصیان هونغ أن  كالیكوت، الحظ

. مركب مكة وقصدوها وصعد المبعوثون في. وأرسلهم إلى مكة مع حمل من المسك وأصناف خزف وأشیاء أخرى
یاباً  ٕ منها الزرائف  واشترى الصینیون جمیع أصناف الحاجات والنفائس،،  واستغرقت سفرتهم سنة كاملة ذهابًا وا

ملك بالد مكة  وأرسل  .عاصمتهم بكین دوا إلىثم إنهم رسموا صورة دقیقة للحرم الشریف وعا. واألسود والنعام
الذین جاؤوا إلى مكة، وقدَّم سفراء مكة  مبعوثین حملوا معهم سلعًا محلیة، ورافقوا المبعوثین الصینیین السبعة،

  )135( ".هدایاهم إلى البالط الصیني في الصین
غ خه وهو ما تأكدة الوثائق القلیلة ویتضح من نص ماهوان أن األسطول الصیني وصل مكة في الرحلة السابعة لتشین

م أول مبعوث رسمي و 1433/ ه 837فتذكر الوثیقة المؤرخة بتاریخ  الموجوده عن مكة في سجالت أسرة مینج
و التي  وكذلك أنواع الهدایا أو الجزیة المقدمة من إمارة مكة دبلوماسي من إمارة مكة في بالط امبراطور الصین

وآخرون مبعوث األمارة شاه زیان "  الوثیقة  فتقولإعجاب األمبراطور و وزارة المناسك إحتوت علي زرافة حازت علي 
مقدمین هدایا من الزراف، الفیلة، الخیول والمنتجات  األمبراطوريمكة، كلهم ذهبوا إلى البالط أمیر ممن أرسلهم 

مون فلقد قام هو بینج مساعد یفة حیوان ماألخرى، وعقد اإلمبراطور لقاء في بوابة تبان فنج الستقبالهم، وبما أن الزرا
هم، وقال اإلمبراطور لیس لي ولع باألشیاء من الدولة األجنبیة لكني أقدرها هدایاعائر بقیادة الوزراء لتقدیم وزیر الش

  " )136( .الكبیر ولیست هناك حاجة للتهاني ألن المبعوثین قدموا من بعید إلظهار والءهم
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  : عدن  تحت حكم الرسولیینالیمن و 
عدن أنها أعظم (فقال كانت عدن من أهم موانئ شبة الجزیرة العربیة علي اإلطالق وقد ذكرها العبدلي في كتابه

اسي في الیمن، وأنها خزانة ملوك الیمن، وهي فرضة الیمن ومحط رحال التجار ولم تزل بلد تجارة من زمن المر 
لیها ترد المراكب من الحجاز والسند والهند والصین والحبشة، ٕ أما یاقوت الحموي فقد .)137(" )التبابعة إلى زماننا هذا، وا

عدن بالمكان إذا أقام به وبذلك سمیت عدن وهي مدینة ذكرها بقوله عدن بالتحریك وآخره نون ، وهو من قولهم 
مشهورة علي ساحل بحر الهند من ناحیة الیمن وهي ردئه الماء بها و ال مرعي وشربهم من عین تبعد عنها مسیرة 

                                                
یقـة مـاهوان ، مجلـة التـراث العربـي ، اتحـاد الكتـاب العرب و الصین عالقـات ودیـة وتبـادل سـفارات ، ترجمـة لـنص و ث: ابراهیم خوري   )135(

 28م ، ص 1986، دمشق یولیو  24العرب ، العدد 
  2341، ص  21، المجلد  1601م ، السجل 1433سبتمبر  14، الموافق  8السنة  8الشھر  1الیوم   )136(
 .20م ، ص 1980ھدیة الزمن في أخبار ملوك لحج وعدن ، دار العودة ،بیروت : العبدلي )137(



وقد كتب ابن المجاور أن .)138(یوم إال أنها مرفأ مراكب الهند و التجار یجتمعون  إلیه ألجل ذلك فأنها بلد تجارة 
لب سكان البلد عرب مجمعة من اإلسكندریة ومصر والریف والعجم والفرس وحضارم ومقادشة وجبالیة وأهل ذبحان غا

كما ، )139(وزیالع ورباب وحبوش، وقد التأم إلیها من كل بقعة ومن كل أرض وتمولوا فصاروا أصحاب خیر ونعم 
ر بها الناس في دولة بني أیوب وتوطنها جماع: " أشار بامخرمة ة من كل فج وحفروا بها األبار وبنوا المساجد وكُث

، حیث یوضح أن عالقة عدن التجاریة في كتابه تقویم البلدان  هذا الرأي بو الفداءویؤكد ا )140( وأقاموا بها المنابر
ویؤكد شیخ الربوه ذلك الكالم فیقول إن عدن فرضة لما یرد من . )141("كانت كبیرة مع الصین باإلضافة إلى الهند 

  .)142(ب الصین و الهند و كرمان و فارس و عمان مراك
استدعاهم إلى تعز، وكان علي الیمن عند قدوم أسطول تشینغ خه ، الملك الناصر أحمد بن أسماعیل الرسولي الذي 

وقدموا للملك هدیة ملك الصین إلیه، وكانت هدیة فاخرة فیها من أنواع التحف والثیاب الكمخات المذهبة المفتخرة 
الناصر بهدیة لعال، والعود الرطب، واآلنیة الصیني، أنواع كثیرة قومت بعشرین ألف مثقال، ورد الملك والمسك ا
ر الوحشمماثلة  ُ م ، وسافروا إلى الثغر واألسود المؤلفة والفهود من بضائع وتحف، وأهداه من الوحوش المها وحُ

وكتب ابن  )143( .هـ822صفر سنة  المحروس عدن بصحبة القاضي وجیه الدین عبد الرحمن بن جمیع في شهر
أنه في سنة ثالث وعشرین، قدم علیه قاصد صاحب الصین بثالثة مراكب عظیمة، فیها (فقال الدیبع عن هذه الرحلة 

من الهدایا النفیسة ما قیمته عشرون لكا من الذهب، واجتمع القاصد بالملك الناصر، فلم یقبل األرض بین یدیه بل 
فقال له مرحبا ونعم المجىء، جئت ، وأكرمه . ، یسلم علیك ویوصیك بالعدل في رعیتك سیدك، صاحب الصین: قال 

وأسكنه بدار الضیافة، ثم كتب الناصر إلى صاحب الصین كتابا یقول فیه األمر أمرك والبلد بلدك، وجهز له من 
البن وفي كتاب آخر )144( )نالوحوش البریة والثیاب الفاخرة السلطانیة، جملة مستكثرة وأمر بتشییعه إلى مدینة عد

من طرف المبعوثیین  مدى غضب الملك الناصر من أسلوب التعامل والتخاطب معهالدیبع أظهر في أحد نصوصة  
اآلمر آمرك والبلد بلدك، وهذا الخطاب عن : ثم كتب الناصر إلى صاحب الصین كتابا فیه: " ، قائال الصینیین 

ن اللطافة والمتسربل بالكثافة، یصدق الكالم الدائر على األلسنة من قولهم قاصد ملك الصین للملك الناصر، العاري م
ال فاألدب موجب لمن  ٕ ملك الصین یظن أن كل الناس عبیده والظاهر أن فیهم حمقا وجهال بأحوال البالد وملوكها وا

ي تعامل به الملك وهنا نشاهد الموقف الذ )145( "تحقق من نفسه الكمال أن ال یخاطب غیره إال باللطف واإلجمال 
الناصر الرسولي مع المبعوثیین الصینیین فعلي الرغم من انه أعترض علي األسلوب الدبلوماسي التملقي الذي یحبه 
أمبراطور الصین إال أنه رفض الدخول في حرب معه مثل الجبور حكام األحساء وتصرف بدبلوماسیة شدیدة الذكاء 

                                                
  90-89ص  4معجم البلدان ، ج: یاقوت الحموي  )138(
 .134، ص1986صفة بالد الیمن و مكة و بعض الحجاز المسماة بتاریخ المستبصر ،منشورات المدینة ، بیروت ، :ابن المجاور  )139(
 . 20م ،ص 1987تاریخ ثغرعدن ، وتراجم علمائھا ، دار الجیل ، بیروت : بامخرمة )140(
 .93م ،ص 1840تقویم البلدان ، نشررینود و مارك كوكین ، باریس : ء ابو الفدا )141(
  216نخبة الدھر في عجائب البر و البحر ، ص : شیخ الربوه  )142(
 .60-5،59م ، ص2000رحالت الصینیین الكبري إلي البحر العربي ، دار جامعة عدن للطباعة ، عدن : عبد هللا أحمد محیرز  )143(
ي ، صنعاء : ي الدیبع عبد الرحمن بن عل )144( ات و البحوث الیمن ز الدراس د ، مرك ة زبی ار مدین ي أخب الفضل المزید علي بغیة المستفید ف

 .107م، ص 1983
 .123م ، ص 1977قرة العیون بأخبار الیمن المیمون ،القسم الثاني ،مطبعة السعادة ، القاھرة : ابن الدیبع )145(
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  : في وثائق سجالت اسرة مینج  ، مكة، ، ظفار  والیمن،  عدن  البحرین و، األحساء    هرمز
وجي  باهانجمبعوث، سوما مومین دلي لي والذي أرسل من قبل باال مي سو ال دا لو تشي في ملك البال لاكان . 1

ل والمنتجات شخص من بالد هرمز، وقد عرض هدایا من الخیو  )سیف الدین ()ي دینجفویكتب سي (جي دینج 
المحلیة، وعرفت أیضًا مالبس مصنوعة من الحریر، وكانت وزارة المناسك قد أمرت أن تعرض على ملك بالد باهانج 

  )146(.ي دینج بخیول قیمةفي سریر من الشاش الرقیق ومكافأة غرامة من الحرائر، الحریر الملون وح
، مالین، هرمز لقاشین نان لي بو، قان، بالي مو ك تو یل كالكثم المروحةمبعوثین من مختلف بلدان غادر ال. 2

حریر ونقود نحاسیة، حسب وسامودیرا للعودة إلى بالدهم ودیارهم، ومنحهم لیونج لو تونج باو أوراق نقدیة و 
  )147( . االقتضاء

                                                
  1776، ص 13، المجلد 877، السجل 1414اغسطس 28افق ، المو 12السنة   8الشھر  14الیوم   )146(
، ونالحظ استعمال االوراق 1882، ص 13، المجلد  921م ، السجل 1415نوفمبر  20، الموافق  13السنة  10الشھر  19الیوم   )147(

ذھب یستطیع المقای ن ال ین م غ مع اوي مبل ة تس اعة النقدیة وھي عبارة عن ایصال ممھور بختم االمبراطور وكل ورق اي بض ة بھب ض
  .اخري



ن ني، ، مالقا، تشبما ، سامودیرا، فان وي لي شالي واهجاو  الیكوت ،مثل ك) المروحة(مختلف بلدان المبعوثین من . 3
 ، األحساء، هرمز وكوشین والمیناء القدیمنلی-اب، بان بولي بوالوا، عدن، مالیو ش ، مقدشیو ، باهانج، سري النكا

  )148( .د القرن والفیلة وغیرها من المنتجات المحلیةیهدایا من الخیول ووح جلبوا
ري النكا، مقدیشو، لیوشان، نان تشمبا، س) جافا(نصبت مأدبة للمبعوثین من مختلف بلدان ملقا كالكون جاوا . 4

ني وباهانج  -وان -لي - ، شاللينان وي  ، كوشین ،لین، األحساء وهرمز-، عدن، سامودیرا، ماوالويب ، بولي
  )149( .اء القدیمینوالم
أمر وزیر الحرب تعزیز صفوفه بكل القوات الحكومیة التي رجعت بعد إرسالها إلى هرمز والبلدان األخرى في . 5

بنج  -یط من مرتین إلى أربع مرات، وهكذا ترقى تشوتشن قائد حرس لونج جیانج إلى مساعدة مفوض لـ داغرب المح
المفوض العسكري مع السیطرة على شئون حرس لونج جیانج، وتم أیضًا ترقیة تانج جینج قائد الحرس البحري 

  )150( .سبقیةكمساعد مفوض وتم ترقیة اآلخرون وفقًا لأل
شین، جیا لي، لي، ، كو تكو یالوي، مقدیشو، كال عدن، ظفار، األحساء، بو(ة لهرمز لة التابعدو  16مبوعثي الـ . 6

بو لي، سامودیرا، أرو، ملقا، جان با لي، قدموا هدایا من الخیول األصیلة والمنتجات  سري النكا، لیو شان، بان
  )151( .هم وزیر الشعائر بمأدبة لتكریمهمالمحلیة، وأمر ل

دولة التابعة لهرمز لیعودوا إلى بالدهم ومعهم أموال نقدیة ورقیة باإلضافة إلى ذلك  16ثي ال عند مغادرة مبعو . 7
الحریر األصلي، الخصى، تشنج، حتى آخرون وقد أرسل بأوامر إمبراطوریة مع (قدم لهم الحریر، وكان الطواشي 

  )152( .ي تلك الدول سویاً وغادر مع مبعوثلمنحها لملوك هذه البلدان،  لحریر الرقیق االحریر الشاش، و 
، یكوتیانغ تشي، كال(دولة  16قبل ال شخص الذین أرسلوا من  1200ل وزیر المناسك بمذكره تفید بانأرس. 8

كوشین، جبا، بي، لي، لي تشان، بان بولي، سامودیرا،  ،ظفار، األحساء، بوال، وا، مقدشیوسري النكا، عدن،  ،هرمز
  .ات المحلیة قد وصلوا إلى العاصمةلتقدیم هدایا من المنتج )أرو وملقا
لقد بدأ الطقس یبرد وبعد رؤیته لهدایا المبعوثین من الدول : وأعطى اإلمبراطور أوامر لولي العهد بما یلي  

المختلفة فإن في جنوب غرب، فلقد أمر بإقامة مأدبة لهم مكافأة وتكریم لهم طبقًا للقواعد المعمول لها، ولقد منحهم 
إلى بلدانهم، بالنسبة لمن كان معهم منتجات محلیة للتجارة، أمر المسؤولین بإعطائهم ) أعادهم(م المكافأت وأرسله

  )153( .أوراق نقدیة مكافئة لقیمة تلك المنتجات كتبادل تجاري
مع آخرین المبعوث والذي أرسل من ) هان -زاي -لي -ها(والذي یكتب بطریقة مختلفة (مو  -زاي -لي-كان ها. 9

یا وآخرون قد أرسلوا -لو-دو -مان -بو-بي دینج ملك بالد سامودیرا، وكان جي-ا-لي-نو -كبر زايقبل أخیه األ
عوث الذي ما وآخرون المب -لي-لي -بو -كوت، وكان جیایملك دولة كال) ما- لي- ویكتب بو(ما -لي-من قبل بي
 - ال -مو -با-ما -جي - ال-ناس وآخرین مبعوثین بو - دي - ني-شین، وكان مینلي ملك دولة كو  -بي -أرسله كي

دولة ظفار،  سلطانعلى   سلطانمبعوث ) حسین  حاجي(هوتشان  -زاي -بي ملك بالد سري النكا، والمبعوث هاي

                                                
  1963، ص 13، المجلد 949م ، السجل 1416نوفمبر  19، الموافق  14السنة  11الشھر  1الیوم   )148(
  1963، ص  13، المجلد  950م ، السجل 1416نوفمبر  26، الموافق  14السنة  11الشھر  8الیوم  )149(
  2211، ص  14، المجلد 1081، السجل 1420یونیو 14، الموافق  18السنة  5الشھر  4الیوم  )150(
  2255، ص  14، المجلد  1106م ، السجل 1421فبرایر  26، الموافق 19السنة  1الشھر  25الیوم   )151(
  2256، ص  14، المجلد  1107م ، السجل 1421مارس  3، الموافق  19السنة  1الشھر  30الیوم   )152(
  2403، ص  14، المجلد  1154السجل  م ،1423اكتوبر  24، الموافق  21السنة  9الشھر  20الیوم   )153(



جیان وآخرون  -لي - ملك دولة عدن، والمبعوث سي) ملك ناصر(كي ناسي ر  -لي- مو مبعوث با - والمبعوث بو
دینج  - فو - أرسلهم ساى وآخرون  )معاذ (موالذ قادم من فانلي، والشخص ال- با- زاه ملك جان - ال-وا -أرسلهم دو

مبعوث لي،  -بي-أرسلهم ملك دولة جیا مان وآخرون الذین -رو ها- دو-ملك هرمز، والمبعوث أ )سیف الدین (
مقدمین هدایا من الزراف،  األمبراطوريمكة، كلهم ذهبوا إلى البالط أمیر وآخرون ممن أرسلهم األمارة شاه زیان 

مون یلة، الخیول والمنتجات األخرى، وعقد اإلمبراطور لقاء في بوابة تبان فنج الستقبالهم، وبما أن الزرافة حیوان مالفی
هم، وقال اإلمبراطور لیس لي ولع باألشیاء من هدایاعائر بقیادة الوزراء لتقدیم فلقد قام هو بینج مساعد وزیر الش

  )154( .الكبیر ولیست هناك حاجة للتهاني قدموا من بعید إلظهار والءهمالدولة األجنبیة لكني أقدرها ألن المبعوثین 
قدمت فضة حریر ملون حریر رقیق ومالبس قطنیة فضًال عن بدل من القماش المصنوع من الحریر المتشابك  .10

خ هان األ - تشي -لي-بالخیوط الذهبیة، وبدل مصنوعة من القماش الحریر الرقیق حسب اإلقتضاء، وقدمت إلى ما
ما المبعوث  -لي -بي-وب -كوت جیایبا مبعوث دولة كال- لو -جو -مان-بو-األصغر، لملك بالد سامودیرا، جي

مبعوث ) حاجي حسین (هوتشان  -زاي -هايي المبعوث من دولة سري النكا، نا -دي - ني-، میننشیمن دولة كو 
جیان - لي- سي-دوان -لي -یي-وة جیامان المبعوث من دل- ها-رو- دو-أدولة ظفار وبوبا المبعوث من دولة عدن، 

الشخص من فان من دولة هرمز،  )معاذ(موالذ  ،من دولة مكة المبعوث شاه زیانلي، -با-مبعوث من دولة جان
  .شخص 66وغیرهم بمجموع 

ي عرض وقدمت لهم سترات مبطنة، سراویل وآحذیة حسب األقتفاء عالوة، على أغطیة الرأس واألحزمة الت  
   )155( .ان وغیرهمزاى ه -لي-على ها

شین، مكة كوت، سامودیرا، سري النكا، كو یدولة كال 11یا وآخرون من ال  -لو- دو-مان-بو-المبعوث جي .11
ت أوامر یا، أعیدوا إلى بلدانهم مع البمعوث الجافي ، وأرسلدبو هرمز، ظفار، جان، بي، لي وكم دن ،لي، ع -جیالي

أنتم أیها الملك لم تقصروا في الوفاء بالتزاماتكم خالل : افا، كالتاليملك دولة ج، شا كي - وي -إمبراطوریة إلى یانج
فترة أسالفي، اآلن أعتلیت العرش، وأنتم أیها الملك مرة أخرى ترسل مبعوث للبالط الملكي لتقدیم هدایا وأنا على علم 

دولة  11ال  أرسل المبعوثین من) 1435 -1426(عهد حكم شیوان دي  لبما یساوركم من ماشعر صادقة، خال
یا والذان جاءا إلى بالط الحكم لتقدیم الهدایا، لكن لم یرجعا إلى أولها حتى اآلن، اآلن أیها دو كوت وكامبیومنها كال

، وعلیكم  لملك مبعوثك رجع وأنا منحتهم بصفة خاصة سفینة تصلح للمحیطات وكل المبعوثین سوف یرجعون سویًا
رسالهم إلى بلدانهم، وذلك لتتوافق مع رغبتي في إظهار أیها الملك بذل جهود خاصة إلظهار اإلهت ٕ مام والتعاطف وا

بما فیهم جي، بو، مان، دو، لو، یا األوامر  11العطف لهؤالء المبعوثین، وكذلك أمر أن یأخذ المبعوثین ال 
  )156( .اإلمبراطوریة إلعطاءها لملوكهم

  
ملك دولة هرمز تصح ) تورانشاهالسلطان (ؤالن شاه بأن سولوتان ت: أرسل هوینح وزیر المناسك وآخرون مذكرة. 12
السابقة التي بعث من البالط الملكي إلیها مبعوثین وأرسل منها  ةیقیم في مناطق بعیدة عن الحدود، في المنطق هبأن

مبعوثین حتى یعرف األعلى واألسفل حالة كل منها، ولفترة طویلة لم یتم بعث أى مبعوثین، في اآلونة األخیرة رجع 
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جي وعرفوا أن اإلمبراطور العظیم مینج وهو من یحكم جمیع  -بو -لي من مدینة سي-ا- زاي- ها) علي  حاج(
لي لیأتي إلى بالط الحكم ویقدم هدایا من -ا-زاي - الكائنات الحیة تحت السماء، وكان مسرور جدًا وأرسل ها

   .الخیول
ل أبقاء قنوات جلمبعوثین إلى البالط الملكي من أمثل السابق، ویرسل اتواضع أن یظهر البالط عطف كبیر، وأمل ب

مفتوحة وال یمكن بسهولة الثقة في مشاعر الشعوب التي تعیش على الحدود ویجب تقدیم الحرائر المتنوعة التجارة 
، وأیضًا یجب إرسال األوامر  كتحیة ومكافأة للخیول المقدمة وكمكافأة أیضًا لرغبته في المضي قدمًا حضاریًا

حترام القانون، حتى تزدهر البالد على الحدود وتماإلمبراط ٕ   )157( .موافقة على هذا وریة له لرعایة رعایاه وا
 
  

، فلقد رغب المسلم  4في الصین لمدة ) أبو خطوة(رجًال تقیًا  مدعیًا أن أخیه األكبر نادي. 13 من دولة  )على(یومًا
ن البضائع الغالیة الثمن ومن ملقا، رافق الرسول نان للبحث عنه، وهكذا فلقد جهز كمیات م- مكة الذهاب إلى یون

روفو وجاء على العاصمة لتقدیم هدایا ولكن هذه األشیاء الثمینة أستولى علیها الحضى خو ان وى، والذي طلب ان 
یتم فحصها وتفیتشها، وطلب الوزیر المناسك بتقدیر قیمة البضائع، حتى یتم مكافئتها بقیمتها وأنه یسعى أن یسمح 

على حقًا مارق، جلب البضائع التجاریة والسلع بحجة تقدیمها كتحیة، وسعى : یون نان بهذا، وقال اإلمبراطور أخیه
للحصول على أرباح كبیرة، وأیضًا فلقد تكلم بشكل وتصرف بشكل آخر معاكس شریر، ونظرًا ألنه غریب فسوف 

تقاله واقتیادة إلى جوانج دونج، وهناك سیتم عة إرسال ناس العر أعفو عنه ولن أعاقبه، أمر اإلمبراطور الحرس بس
 )158( .تسمح الفرصة فسوف یرسل إلى بالدهإحتجازه وحین 

وجاء فیها معلومات عن البالد التي زارها اسطول المینج بما فیها الخلیج و      鄭和下غ خةنیتش القائد وثائق
  :الجزیرة العربیة

  
مات اإلمبراطوریة إلى مختلف البلدان في المخیط نغ خة وآخرون لنقل األوامر والتعلییأرسل الخصى تش .1

ة مع خیوط الذهب، م الحرایر الرقیقة والخیوط الحریریة المنسوجهالغربي للتشاور مع ملوك تلك البلدان ومنح
  )159( .حسب البروتوكول

نغ خه الذي كان قد أرسل إلى مختلف بلدان المحیط الغربي، محضرًا معه یعاد الخصى القائد تش. 2  
رصان تشن زویي وآخرون في األغالل، في وقت سابق عندما وصل إلى المیناء القدیم صادف زویي، لذا أرسل الق

إلیه الرسل للتفاوض معه على التهدئة، تظاهر زویي وآخرون باالستسالم ولكنهم خططوا لمهاجمة الجیش 
  .اإلمبراطوري سراً 

دوا الدفاعات وعندما بدأت قوات زویي في نغ خه واآلخرون بهذا األمر، فحشدوا القوات وأعیعرف تش  
عضو في عصابة من  5000الهجوم، أرسل قواته للدخول في المعركة، تعرض زویي لهزیمة كبیرة ولقي أكثر من 
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إثنین  تم مصادرةقطاع الطرق مصرعهم في حین أحرقت عشرة من سفن قطاع الطرق وأسرت سبع وعالوة على ذلك،
وتم القبض على ثالثة سجناء من ضمنهم زویي، ونقلوا وهم على قید الحیاة، عندما  من األختام البرونزیة المزورة

  )160( .وصلوا إلى العاصمة أمر بقطع رؤوس جمیع السجناء
    

 غ خه وآخرون بمقتضى األمر اإلمبراطوري بالمضى قدمًا كمبعوثین إلى بلدانینأرسل القائد الخصیى تش. 3
واألحساء ونان ) عبادان( نكوشین وبوباو ویي وجاوا وسیام وتشمبا كوت وملقا وسامود یرا وأرو وجیا لیكال

وكى الن وكان من معها مهم التشاور مع ملوك تلك البلدان ومنحهم الحرایر ) جان بالي(وولي وقان بالي 
  )161( .الرقیقة

    
عانت العدید سافرت مسافات بعیدة و  البلدان الغربیةنغ خه إلى أراضي یاألن القوات الحكومیة التي رافقت تش .4

من المصاعب وحققت مثل هذه اإلنجازات قد عادوا اآلن، فأمر اإلمبراطور الطواشي تشاو وي شان 
مكافأة هذه القوات في تاش  والطوزاشي لي تشي جانج وهو مدیر في وزارة الشعائر بإقامة مأدبه عشاء

  )162( .تشانج
    

طور إلى ملوك بلدان كًال من ملقا وجاوا وتشمبا نغ خه وآخرون حاملین أوامر اإلمبرایأرسل الخصى القائد تش .5
كوت ونان وولي وباهانج وكیالنتان وجیا یویي وهرمز والبحرین والیمن یوسامودیرا وآرو وكوشین وكال

  )163( .وسیراف، لیتشاورا معهم ویمنحوهم الحریر الجید والحریر الرقیق وبضائع أخرى الئقة
    

إلى بلدان مختلفة في غربي لذین كانوا قد أرسلوا كمبعوثین نغ خه واآلخرون ایعاد الخصي القائد تش .6
  )164( . المحیط

    
یانج تشن المتوفي، أن یرث ) الموشي(صدر األمر بأن رونج ابن قائد كتیبة الحرس ذات الزي المطرز  .7

نغ خه عندما أرسل كمبعوث إلى غربى المحیط لكنه توفى یمنصب والده ویترقي تشن یرافق الخصى القائد تش
  )165( . أته بالسماح بتعیین أبنه وترقیتهسیرالنكا وفي هذا الوقت وسبب ما حققه من إنجازات تم مكاف في
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الحریر وباإلضافة و الورقیة  لوا إلى بلدانهم ووهبت لهم األموابلدة من مملكة هرمز لیعود 16غادر المبعوثین من . 8
طوریة وأخذوا معهم األقمشة والحریر الجید والشاش نغ خه وآخرون مع أوامر إمبرایإلى ذلك أرسل الخصى القائد تش

  )166( .ملوك هذه البلدان ولقد رحلوا مع المبعوثین ها إليلحریري والمنسوجات الرقیقة لمنحا
، وهم الغربیة مختلف األراضي من جاءوانغ خه ومن معه من المبعوثین الذین كانوا قد یعاد الخصى القائد تش. 9

  )167( .المنتجات المحلیة تم منحهم، م إلي بالدهمیرا وعدن وغیرها من البلدان ولدى عودتهسیام وسامود منالمبعوثین 
لقد : أرسل اإلمبراطور، القائد الخصى وآخرون إلى مختلف البلدان إلعالن تعلیمات إمبراطوریة مفادها كما یلي. 10

تاس تسونج، وتشاو تسونج رن، لقد م والیة السماء وورثت الحكم األعظم من األباطرة تاى زو جاد، حز قبلت بكل 
ي من أجدادي ونشرت السالم، وقد أصدرت عفو مف من الدول، وورثت اإلحسان الساالالآ اتحكمت أكثر من عشر 

عام لجمیع من تحت السماء وأعلنت بدء عهد جوان دي و بدأ الجمیع من جدید، أنتم یا من تسكنون في مختلف 
عوا حتى اآلن عن ذلك، اآلن أنا أرسل لكم الخصى القائد تشنغ خه ووانج جینغ البلدان البعیدة عبر المحیط، لم تسم

حاملین إعالن بتعلیماتي لكم، ویجب علیكم جمیعًا احترام األوامر والسیر في طریق السماء، لرعایة شعبكم واإلحتفاظ 
  .بالسالم وهكذا تتمتعون جمیعًا بالسالم واإلزدهار

بما فیها  نغ خهیحكام أو رؤساء القبائل في العشرین دولة التي یمر علیها تشیقدم الحریر الملون كما یجب لل  
وملقا وكوشین والبحرین ومقدشیو ونان بولي وسامودیرا واألحساء والیمن وأرو وقان وعدن  لیكوتاهرمز وسریالنكا وك

  )168( .وظفار وتشوبوا وجیایي لي واآلخرون كذلك المیناء القدیم المشرف على المحیط الهادئ
نغ خه واآلخرون الذین كانوا قد أرسلوا كمبعوثین إلى بلدان مختلفة في غرب المحیط یعاد الخصى القائد تش. 11

وقدموا یالي كوناى إیه ملك سریالنكا األسیر وأفراد أسرته وكان في وقت سابق قد تم إرسال مبعوثین إلى مختلف 
نغ ییالي كوناى إیه، وعاملهم بعدم احترام ورغب في إیذاء تش البلدان، لكن عندما وصلوا إلى سریالنكا أهانهم ملكها

عتدى ینخه، لكن تش ٕ غ خه عرف ذلك وغادر، وتصرف ملك سریالنكا بطریقة غیر ودیة مع البلدان المجاورة وسلبهم وا
  .جنوده مرارًا على المبعوثین وكانت جمیع البلدان تعاني من تصرفاته

لى سیریالنكا داغراه الملك لیدخل البلد وطلب من أبنه بان نا أن نغ خه مرة أخرى مر عیوعندما عاد تش  
  .یطلب الذهب والفضة واألشیاء الثمینة، لكنه لم یستجیب

نغ خه كما قطعوا جذوع األشجار یمن القوات لنهب سفن تش 50000جرد الملك السریالنكي سرًا أكثر من   
عاقة طریق العودة، حتى ال یستطیع طلب ٕ مساعدة، اكتشف تشنغ خه واآلخرون هذا األمر وجمع  لخلق العراقیل وا

أن الغالبیة : قواته وانطلقوا لیعودوا إلى سفنهم، ومع ذلك فإن الطریق كان قد سد بالفعل، هكذا أخبر مرؤوسیه قائالً 
غیر العظمى من القوات تم توزیعها، ومركز البلد سیكون فارغ، وقال أیضًا التجار والقوات معزولة وعصبیة وستكون 

تستعد القوات  نى السفن عن طریق آخر مع أوامر بأالمهاجمین غرضهم وهكذا، أمر األشخاص سرًا الذهاب إل
  .الحكومیة للقتال حتى الموت ضد المهاجمین

من قواته وهاجم المدینة الملكیة على حین غرة واستولوا على المدینة  2000نغ خه شخصیًا یثم قاد تش  
لك سریالنكا وهو على قید الحیاة وأفراد أسرته الملكیة والكهنة وعاد علیهم إنتصارًا عظیمًا وأسروا یالي كو ناى إیه م
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نغ خه ومن معه إلى البالط الملكي، وقد جمع الوزراء وطلب إعدام الملك، أشفق اإلمبراطور على یوبعد ذلك عاد تش
هم بالغذاء والكساء، وأمرت وزارة الشعائر الملك لغبائه وجهله وضعفه وأمر باإلفراج عنه مع اآلخرین واإلنعام علی

  )169( .بإختیار عضو من األسرة لیكون ملكًا للبالد، من أجل التعامل مع تضحیات البلد
نان بوولي، بولوا،  ، لیمنا، ، ملقا، تشمبا، سریالنكا، مقدشیووهیكوت، جاالستعد المبعوثون من مختلف بلدات كا. 12

هرمز، كوشین، نان وولي، شالي وان، باهانج وكذلك المیناء القدیم المشرف على عدن، سامودیرا، مالین، األحساء، 
غ خه قد أرسل ینالمحیط الهادئ، للعودة إلى وطنهم ووزعت علیهم المالبس المصنوعة من الحریر الجید وكان تش

هذه البلدان وإلعطاء ختم  بأوامر إمبراطوریة لتوزیع الحریر والشاش الحریري واألقمشة الرقیقة الحریریة لمنحها لملوك
ین وتسمیة جبل في البلد باسم الجبل الذي یحمي الدولة وقد كتب األمبراطور شخصیًا نقش شو ملك ك )یي كه لي (إلى

ج السماء واألرض، كل شئ في العالم مشمول تحت إمرته ذماتالتأثیرات الحضاریة و : حو التاليعلى قرص على الن
عالم لیس لدیه بنفس الطریقة ولهم نفس المشاعر والرغبات، فكیف یمكن أن ینقسموا هو الذي یمنح إنعام الخالق، ال

  .إلى قریب وبعید، و الشخص العارف بحكم الشعب ینبغي أن یبذل ما في وسعه في أن یعامل الناس على أنهم أوالده
عب في حین امتد نطاق اإلمبراطوریة آلالف األمتار من لي وهناك أستقر الش: odesویذكر في كتاب   

من ناحیة الشرق تمتد الحدود إلى البحر، ومن الغرب : وصلت الحدود إلى البحار األربعة ویذكر في كتاب الوثائق
الرمال المتحركة وتمتد إلى الحدود الشمالیة والجنوبیة والتأثیرات الحضاریة والثقافیة تصل إلى البحار األربعة، وأنا 

ینیة إلى ویو وأنني أعاملهم على قدم المساواة وال أمیز بین واحد وآخر، أنا تحت سیادة السماء أحكم األراضي الص
تفق مع إرادة السماء واألرض وأود أن أ ه الملوك ذوي الفكر الثاقب، وذلكالقدیمة وحكم السواحلأشجع طرق أباطرة 

وا للتأثیرات وتحركوا نحو الثقافة یختار أصحاب البالد البعیدة والمناطق األجنبیة األماكن المناسبة لها، فالذین استجاب
لیسوا بمفردهم فمثًال بالد كوشین بعیدة في الجنوب الغربي على شاطئ المحیط الهائل، أبعد من أى من البلدان 

حضاریة، وعندما تصل األوامر األخرى، لكنها منذ فترة طویلة تمیل نحو الثقافة الصینیة وقبلت التأثیرات ال
وبعد ذلك یتطلعون على الیدین والركبتین ویتحمس إلى حد كبیر باإلخالص أدى إلى الوالء  راطوریة یركع الشعبمباإل

نحن محظوظون ألن التأثیرات الحضاریة للحكمة الصینیة وصلت إلینا، في السنوات : حون قائلینر مإلى السماء وی
الحف سا یكفي من األسماك والالقلیلة الماضیة كانت تربة البلد خصبة وكان للناس منازل یعیشون فیها، ویوجد م

لتناول الطعام، والقماش والحریر لصنع المالبس، یعتني األباء بأطفالهم الصغار ویحترمون الكبار كل شئ یتم في 
رخاء وسرور، لم یحدث أى خالف أو قمع، ولم تظهر أى وحوش في الجبال وال شهدت أسماك ضارة، قدم البحر 

شب الممتاز، كل شئ كان موجودًا بوفرة وأكثر من الوفرة بعدة مرات في األوقات الكنوز القیمة وانتجت الغابات الخ
یكن هناك شر  ولم ء على االرتباكأضرار من األمطار، وقد تم القضا العادیة، ولم تكن هناك ریاح مدمرة، لم تحدث

، ألم یكن الشیوخ والكبار من كل هذا هو في الواقع نتیجة للتأثیرات الحضاریة للحكمة التي تمتع بها سلطتنا الفاضلة
یحكم الشعب وأضفت على الجبل في البالد  نالبالد ومنحته ختم لیستطیع أحققوا بهذا، أنا اآلن أهب كي یولي ملك 

الجبل الذي یحمي البلد، وتم النقش على قرص سیقام على هذا الجبل، لتسجیل هذه الحقائق إلى األبد، كما : أنه
ذروة قواعد األرض، حراس محیط هذه الدولة، تصف النار والدخان، وبذلك تجلب : التاليسیكون المحفور على النحو 

االزدهار العظیم إلى البالد وبذلك تجلب المطر والشمس المشرقة في الوقت المناسب وتبعد المتاعب، وبذلك ترتفع 
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، خصوبة التربة ویدفع الشر إلى مثواه األخیر، وهي تحمي الشعب وتزیل النكبات والت نافر، فاألسرة مبتهجة معًا
  )170( .والناس لدیهم الكثیر طوال العام، وارتفاع الجبل یماثل أعماق المحیط هذه القصیدة لتسجیل االزدهار

  
ال تشاجیانا وین والذي أرسل مع اآلخرین من قبل والده زي نو لي ا بي دینج، ملك بالد سامودیرا، لعرض .    13

  .اإلشادة بالمنتجات المحلیة
نغ خه، الذي قدم القائد األسیر سو جان ال في وقت سابق، تلقي أوامر في الذهاب كمبعوث یوكان تش  

  .لسامودیرا ومنح الملك زي نو لي ا بي دینج المنتجات المتنوعة من الحریر وغیرها من السلع
  .علي العرشسو جان ال هو الشقیق األصغر للملك السابق وتآخر لقتل زي نو لي ا بي دینج واالستیالء   
وقد غضب ألن المبعوثین لم یمنحوه ویعرضوا علیه الهدایا وهكذا قاد الجنود، الذین یبلغ عددهم عشرات   

سو  اآلالف، العتراض وقتل القوات الحكومیة، ولذلك قاد قواته في معركة ضد القوات األخرى، ونتیجة المعركة أن
، وهناك تم القاء القبض علیه جنبًا إلى جنب مع زوجته وأوالده ه حتي بلده نان بو ليبجان ال قد هزم وهرب، وتم تعق

  .في هذا الوقت قدم إمام وزارة الحرب
القضائیة  لمحكمةأن سو جان ال كان متمرد إلى حد كبیر وینبغي تسلیمه إلى ا: وقد ذكر الوزیر بن فانج  

ب وفقًا للقانون، أمرت وزارة الحرب أمر حتى یتم معاقبته على جرائمه، وبناء علیه، أمرت وزارة العدل بفرض العقا
لتسجیل اإلنجازات التي تحققت من جانب القوات اإلمبراطوریة في القتال، وهكذا ترقي تانج جینج، قائد ممیز للحرس 
ووانغ هینغ، مساعد قائد، وكالهما من قادة المیمنة في البحریة لیس تسي شیوان، قائد میسرة جین وو، هو جبن تاو 

دي في میسرة لونج جیانج، وها تشي، نائب قائد لحرس كوان هى وورثوا كلهم الوظائف، وتلقى لو تونج، ما مساعد قائ
شخص من ضمنهم وانج فو  140جوي، تشانج تونغ ولیو هاي من كتیبة الحرس الكامل ترقیات رسمیة، وما یساوي 

  )171(.هینج تعین في مناصب ممیزة
ملك بالدهم  نمعه من ملقا، ووصل إلى البالط الملكي، وقالوا أوصل الزعیم وو باو تشي نا، ومن .  14  

لتقدیم صداقته، ولكن ملك سیام أعاق األمر، وقالوا أیضًا أنه لطالما رغبت  البالط االمبراطوريیرغب أن یأتي إلى 
في هذا سیام غزو بالدهم وأن بلدهم ترید إحیاء الذكرى ولكن ال یوجد أحد یستطیع أن یكتب النصب التذكاري، 

را لتقدیم الجزیة والذهاب إلى البالط دیو القادمة من سام لسفینةسرًا إلى ا إلي المضيالوقت، أمر الملك ثالثة وزراء 
الملكي، ولقد طلبوا من البالط الملكي أن یرسل أناس بتعلیمات إلى الملك سیام بعدم قهر بلدهم مرة أخرى، وقد أمر 

عادتهم إلى بالدهم بسفن تشمساعد وزیر الشعائر بجزل المكافآت إ ٕ نغ ینغ خه، وأخذ تشیلى وو باو تشي نا واآلخرین وا
أنا أحكم الجمیع بمباركة السماء والجمیع على قدم : سیام على النحو التاليعلیمات إمبراطوریة إلى ملك خه أوامر وت

ومعهم هدایا ولقد سرني ما  وریةألمبراطا طوأرسلت مبعوثین للبال أراضي األمبراطوریةالمساواة، أنت أحترمت البالد 
، في رأیي بعض الحاضرین األمبراطوريه، ومع ذلك فقد سمعنا أن ملك ملقا یرید شخصیًا الحضور إلى البالط فعلت

غیر قادرین على التفكیر العمیق في األمور، فإذا أعیقت السبل وبدأ الصراع، فكیف یمكن لمثل هذه األعمال أن 
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زدهار؟، ینبغي علیك أیها الملك أن تطیع أوامري، وتطویر عالقات جیدة مع جیرانك، تكون وسیلة للحفاظ على اال
یعرف أنك قادرًا على احترام أوامر  ذلك األمرأدرس وأفهم التعلیمات الخاصة بك وال تتصرف بتهور أو بعدوانیة، ومن 

دول المجاورة، وهذا یتفق مع إرادتي السماء العلیا، وحمایة البالد وتعمیم السالم والحفاظ على عالقات جیدة مع ال
هناك سوابق لمنح المكافآت على المبعوثین من مختلف : بالتعامل مع الجمیع على قدم المساواة، وقال وزیر الشعائر

أن هذا الشخص قد أتي من الخارج وسافر : أي هدایا، وقال اإلمبراطور )وو باو تشي نا (البلدان، ومع ذلك لم یجلب
الشاس الحریري  و األقمشة، والحریر همنحتم یشكو من الظلم، فكیف ال تكافئه، وبناء على ذلك مئات األمیال ل

  )172( .والداماك الحریریة الرقیقة مثله مثل المبعوثین اآلخرین
اآلخرین ما مجموعه أربعة جنود من حرس  ندو زونغ تسي م: مساعد وزیر الشعائر أحیا الذكرى.  15  

نغ خه عندما ذهب باعتبارهم مبعوثین یالخصى القائد تش) 24/ 1403(خالل حكم یونج لو الكتیبة الموحدة رافقوا 
لغرب المحیط، ولكن في سریالنكا هجوموا وآسروا، اآلن عادوا على متن السفینة التي أبحرت تكریمًا لبعثة سامودیرا، 

ور، وآباءهم، وأمهاتهم وزوجاتهم وأطفال لم وقال اإلمبراطور أن هؤالء الرجال األربعة قد أبحروا بعیدًا لخدمة اإلمبراط
یعرفوا ما إذا كان أحیاء، أو أموات، وكانوا في حالة یرثي لها، ومنحت لهم المالبس، واألموال الورقیة والقماش، 

  )173( .لتمكینهم من العودة إلى قراهم لرؤیة أسرهم
    

اإلمبراطوریة بإستعادة قصر نان جینج، وأنه ینبغي لقد تلقینا أوامر : أحیا الخصى القائد واآلخرین الذكري بقولهم.16
أن یستخدم احتیاطي الذهب، لهذا ومن ثم أمر الظباط لشراء اإلحتیاطي، وأمر ان تقدم الخزانة اإلمبراطوریة األموال 

  )174(.الورقیة حتى یتم شراء احتیاطي الذهب باألسعار الحالیة، حتى ال یعاني الناس
    

  )175( .نان جینج -لحكومیة تحت قیادة القائد الخصى حارسأمر أن تكون القوات ا. 17
جي سون، نجل شي جین تشینج، مفتش " شي"یان تشیو تشنج، الذي كان قد بعث من قبل  -المبعوث. 18  

المیناء القدیمة، طلب أن یسمح لجي سون بان یرث منصب والده وكما نصح أ، یحرق الختم القدیم في النیران، أمر 
ون ینبغي أن یرث وظیفة المفتش، وباإلضافة إلى ذلك منحه، أغطیة الرأس المصنوعة من الحریر اإلمبراطور جي س

لهدایا والمضى قدمًا لتسلیمها نغ خه بأخذ ایالمتشابكة مع خیوط الذهب والفضة والختم المخول له، وأمر الخصى تش
  )176( .له
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تشو تشو، وهو نائب وزیر اإلمبراطوریة لتقدیم الجدید في جیانغ، أرسل  بناء معبد إمبراطورة السماءأكتمل . 20
، ملقا ومن معه كوتیخصى تشنغ خه من بعثته إلى كالالتضحیات وتكریس المعبد، في هذا الوقت، كان قد دعا ال

  )177( .د كثیرًا ولهذا السبب شید المعبدأن األرواح كانت تستجیب إلى حد كبیر وكانت تساع: من البلدان وقال
سنوات أصبحت المنطقة  10منذ فرار الیابانیین من فو شان، منذ : الحرب يرب ذكر حلأحیا وزیر ا. 21  

لم ینسوا الصین لیوم واحد، هؤالء األشخاص األشرار الذین أبحروا عبر المحیط جاءوا من ) الیابانیین(هادئة، إال أنهم 
ا بالنسبة لتلك األماكن تعتبر التجارة أكثر من مكان، ولكن لیس هناك مكان أكثر فائدة لمثل هذه األنشطة من یوي، أم

 شئ یتجاوز مع تلك البلدان طبیعیة، في حین أن مثل هذه األنشطة تعتبر غیر عادیة، ولكن هنا الحظر ال ینفذ، وال
لیابانیین فقط ولكن أیضًا مع لوزون ومثل هذه البلدان، ومع ذلك فإن أهل لوزون لیسوا لجیان فو، وهم ال یتصدون 

دهاء مثل الیابانین وبالتالي ال توجد كوارث كبرى بالنسبة للوزون ومثل هذه البلدان، كانت من األماكن  ماكرین وذوي
 - 1403(زو  -عندما سافر إلى غربي المحیط في عهد اإلمبراطور تشنج) نغ خهیتش(التي ذهب إلیها سان باو 

اك أى التباس بینهما، شعوب جزر لوزون ، بید أن الیابانیون كانوا یقیمون في الشرق، ویجب أن ال یكون هن)24
   )178( .قة التي ننظر بها إلى الیابانیینلیست متمردة، ویجب علینا أن ال ننظر الیهم بنفس الطری

    
  :تشنغ خه  القائد البحري لالسطول الصیني مخطوطتان كتبهما
  )في ذكري العالقات مع البرابرة ( أسمها :المخطوطة األولي 

م الصفحة من 1935تاریخ النشر أكتوبر    journal kou-fengنشر المخطوطة في دوریة    zheng heالمؤلف 
النص االصلي موجود في كتاب   cheng hao-shengتحقیق الباحث الصیني    vol.vii,no4، العدد  33 -30

ني وهو مؤرخ صی   ch,ien kuتجمیع المؤرخ الصیني    wu-tu wen-sui hsu-chiیعود السرة مینج أسمة 
م وهو امبراطور متأخر في اسرة مینج ، 1566 -1522حكم من    chia – chingعاش في فترة االمبراطور  

 وذلك الكتاب ضمن مجموعة كتب تاریخیة تحتوي علي اغلب مخطوطات أسرة مینج وأسمها هو
 ssu-k,u ( ssu-k,s ch,uan-shu chen-pen )    28الفصل وتقع تلك المخطوطة التي كتبها تشنغ خه في 

   fuc-simileالكتاب في منطقة  ب ، وطبع ذلك 38 –أ 36في الصفحة من 
م علي لوح من الحجر وهو موجود األن في متحف تیان 1431مارس سنة  14تشینغ خه كتب تلك المخطوطة في 

الذي بعثة و ذلك قبل رحلتة السابعة و االخیرة السطول الكنز  t,ai- tsang، الموجود في أقلیم   tien-feiفي –
  )179( .اباطرة المینج في الهند و الجزیرة العربیة و شرق افریقیا وجنوب شرق اسیا 

  :النص 
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J.J.L.duyvendak: the dates of the chinese maritime expeditions in erly fifteenth 
century,toung pao,second series,vol.34,livr.5,1939,p341-366   



هي –م في العام الدائري هسیان 1431لعائلة مینج الحاكمةعام   hsuan-teتي -في العام السادس لالمبراطور هوان
hsin-hai  180( .مارس  14، الیوم األول ، الثاني في الربیع الموافق(  

و المبعوثین  wang ching-hungهنج  - المبعوثین الرئیسیون ، الطواشي العظیم تشینغ خه، المبعوث وانج تشینج
 hung paoو الطواشي هنج باو  chou fuو الطواشي تشو فو  chu liangارنج المساعدین الطواشي العظیم شولی

قاموا بأنشاء تلك  chang- taانغ تا و الرئیس الطواشي األصغر تش  yang chen، و الطواشي یانج تشین 
، التي ترعي المبعوثین باألمر  celestial spouseالقوة السحریة المعجزة األلهیة لراعیة البحار :المخطوطة كالتالي 

منحت حامیت البلده المدافعة عن الناس التي تجیب من یطلب القوةالمعجزة و التي تحفظ األحسان  وقد األمبراطوري
فوق البحر العظیم أعمالها الباره الصالحه وقد سجلت في أكثر من مره معجزاتها المشرفه في تقدیم  و التي تنشر

تلقینا مهمة ) یونغل (لي - أنا تشینغ خه ورفقائي في بدایات فترة االمبراطور ینج التضحیات في الفترة التي كنا فیها
،قد أخذنا معنا العدید  من عشرات األالف ) رحالت سبعة (سبعة مرات  من االمبراطور كمبعوثین للبرابرة حتي األن

تسانج ،وأخذنا البحر بطریق -تعبرالمحیطات تبدأ من تاي) سفینة (من جنود الحكومة و اكثر من مائة مركب 
تشامبا و سیام و كولم و جافا و كوتشین و كالیكوت حتي وصلنا إلي هرمز وبالد اخري تابعة للسلطات الغربیة ( 
من فراغات )نصف میل (لي  300,00في المجموع و اجتزنا أكثر من ) مدینة (بلد 30زرنا أكثر من ، و )العرب (

و ارتفعنا علیها مرتفعین إلي السموات بال  جدا و حملنا علي امواج لها فجوات مثل افواه الحیتانالمیاة الواسعة 
  )181( .)نهایة 

دار االمواج وفي جمیع تلك التغیرات غیر الثابتة لهذه شاهدنا الرذاذ المضر و الضباب الكثیف ،والریاح تكسحانح
عبرنا بأشرعة غیر مطویة شامخة كالسحاب صباحا و مساءا ، واكملنا واجبنا بسرعة مثل الهیئة الخاصة بالمحیط 

سرعة النجوم ، محفظون بفضل القوة األلهیة ، كیف نستطیع أن نجدعبورا أمنا عندما یحدث خطر ، فقط عندما نذكر 
األلهة وندعوا في صلوتنا تستجیب بسرعة مثل صدي الصوت وتظهر مثل فانوس سحري عند ساري السفینة و  أسم

و یزول ، كل شخص علي متن األسطول یجلس في راحة شاعرا بأنه الضوء المعجزة یهدأ الخطر  بمجرد أن یظهر
الملوك البرابرة الذین یحاولون أن یعیقوا  الیوجد شئ مخیف بسبب األلهة عند وصولنا للبالد القاصیة البعیدة ، من بین

التأثیر المتنقل للثقافة الصینیة وكانوا  عدیمي األدب تم القبض علیهم أحیاء وكذلك اللصوص الذین أعطوا أنفسهم 
الحق في استخدام القوة تم أستأصلهم وتطهیر البحر منهم و اهل تلك البالد الحظوا ذلك ، كل ذلك تم بسبب عون 

  )182( .األلهة

                                                
)180(  His – yang , Fan – kuo – chih , T.p,1933,p.342-343; His – yang , p305-311  
)181(  celestial spouse   ان  –شو  بمقاطعة بو  –م في مدینة مین 960ھي أمرأة شابة من عائلة لین ولدت عام ي  –تی ھسیان ف

م وقد كانت 987اقلیم فاتشین ، تقول االسطورة أن روحھا صعدت إلي السماء لكي تنقذ أخوتھا من خوفھم من الغرق في البحر وذلك عام 
ي ت –م ، لقب بمعبد شن 1156ترتدي فستان احمر اللون تھیم بھ فوق میاة البحر ، وقد أنشي معبد خاص بھا في عام  د  –ش او ، وبع می

اء  نج بانش ذلك قامت تلك الروح المباركة كما تقول االسطورة بانقاذ العدید من المسافرین ، وقد قام یونجل االمبراطور الثالث السرة می
  معبد خاص بھا في بدایة حكمھ و حول ذلك یمكن مراجعة ،

T,ai – ts,ang – chou – chih , ed1919 , ch27 , p.3a ; ch,ang- lo – hsien – chih , ed1869 , 
ch8 , p.21b-22a ; J.J.L Duyvendak :op.cit ,p.344                                                          

)182(  ibid 



لذلك كله قررنا ضرورة أنشاء نصب تذكاري لأللهة و طلبنا من العرش االمبراطوري ذلك مع أقامة معبدلها علي 
شاطئ نهر التنین وتقدیم األضحیة له ، وقد أستقبلنا بكل أحترام قرار االمبراطور بأحیاء ذكري معجزات األلهة ، لذا 

  .ما لقوة األلهة من الواجب ان تمنح تلك الذكري المدح الالئق تكری
تشیانج ، تم بنائه من سنوات مضت وقد قمنا بإعادة إصالحة وأتینا إلي هنا في الشتاء في -تشیا- هذا المعبد في لیو

م متلقین مأموریة أرسالنا كمبعوثین للبالد البربریة لذا قمنا بوضع 1430تي عام -العام الخامس لألمبراطور هوان
و جنود الحكومة قاموا بالمساعدة بكل أحترام و أخالص وقدموا الشعائر و السفن عند أسفل النصب التذكاري 

  )183( .القرابین 
لقد قمنابعمل بعض التحسینات لمباني المعبد و العمل علي توسیعة و أعادة ترمیم المباني القدیمة ، كان یجب أن 

خلف المعبد ثم قمنا بإحالل تمثال لجبل تشو ) األخت الصغري( نعیدالبناء الخاص بالنصب التذكاري الخاص باإلهه 
اإللهه في القاعة الرئیسیة بتمثال أخر جدید ، الضباطو الجنود جمیعهم هرولوا في سعادة إلي هنا حتي یتعبدوا وكان 

  .التي یشعر بها قلوب الرجالهناك من لم یستطیعوا أن یتحكموا في أنفسهم من الفرح بسبب األمتنان لفضائل األلهه 
تابة مخطوط علي الحجر كما قمنا بإحصاء االعوام و الشهور لرحلتنا ذهابا و إیابا حتي نجعلها معروفة لهذا قمنا بك

  :لألبد
م أمر االسطول بأن یذهب إلي كالیكوت وبالد أخري 1405)لو  -ینج( یونجل  في العام الثالث لالمبراطور - 1

 ، حیث)بالیمبانج (تشي  -فو -ین و اتباعة بالتجمع عند سان- في ذلك الوقت قام القرصان تشین تسو
قاموا بسرقة التجار من أهل البلد ، لذا قبضنا علي القائد القراصنة حي وعدنا في العام الخامس الموافق 

 )184( .م 1407
لي - و كو) جافا (وا -مأمر األسطول فذهبنا إلي كوا1407لو -في العام الخامس لالمبراطور ینج - 2

،وملوك تلك البالد جمیعهم قدموا منتجات محلیة ) سیام (لو - هسن، و ) كوتشین ( تشیة - و كو) كالیكوت(
 )185( .م 1409كجزیة ، الطیور نادرةو حیوانات نادرة وعدنا في العام السابع 

م ، أمر األسطول بالذهاب إلي البالد التي زرناها سابقا و أخذنا 1409لو - في العام السابع لألمبراطور ینج - 3
جو ، النه مذنبفقد فعل اعمال فظه ضد - لیه-وملكها یا) سیالن (شان -الن- بلدة هسنطریقنا عبر 

األسطول وباألشارة إلي دعوات المصلین للقوة األلهیة تم أكتشاف المؤامرة وقبض علي الملك حیا في العام 
م عند عودتنا قدم ذلك الملك كسجین عند االمبراطور ، وفیما بعد تلقي ذلك الملك 1411التاسع لألمبراطور 

 )186( .و األمبراطوري بالعودة لبالده العف

                                                
  .994ص، 11المجلد  550، السجل 1407أكتوبر  8،  الموافق 5، السنة 9،الشهر 8الیوم   )183(
)184(  Xie Guian, “The input of Western appliance in the Ming dynasty and pre-modern Chinese 

society”, Academic Monthly (Xueshu yuekan), No.8, 2003             
)185(  Liu Zhiqin, Discussion on the late Ming History: Rethinking the Decline and Change in the Last 

Phase (Wan ming shi lun: chongxin renshi moshi shuaibian), Jiangxi Universities and Colleges 2004. 
  

)186(  Wang Tianyou, Xu Kai, Wan Ming, ed., Zheng He’s Voyages and World Civilization: 
Proceedings in Memory of the 600th Anniversary of Zheng He’s Expedition (Zheng He yuanyang yu shijie 
wenming: jinian zhenghe xi xiyang 600 zhounian lunwen ji), Peking University 2005. 

  



-م ، أمر األمبراطور األسطول بالذهاب إلي هو1414لو عام –لثاني عشر لألمبراطور ینج في العام ا - 4
 )187( .وبالد أخري ) هرمز (سسو -لومو

بقطع الطریق ) اسكندر (ال -كان- قام الملك المغتصب المذنب سو) سامودرا (ال -تا-مین-في بلدة سو
حتي یقدم شكواه ، لذا أرسل ملك سامودرا الحقیقي مبعوث إلي بوابات القصر األمبراطوري علي بلده 

لذا قمنا بمساعدة القوات الرسمیة بإبادة المتمردون و القبض علیهم و .لألمبراطور ویطلب المساعده 
دتنا قدمنا م عند عو 1415بمساعدة األلهة قبضنا علي الملك المغتصب أسكندر حیا وفي العام الثالث عشر 

مع زوجتة وابنه ) مالقا (تشیا -ال- ذلك الملك كسجین لدي األمبراطور وفي ذلك العام أیضا قدم الملك مان
  .لدي االمبراطور لتقدیم الجزیة 

-م بقیادةاألسطول قمنا بزیارة المناطق الغربیة بلدة هو1417لو -في السنة الخامسة عشر لألمبراطور ینج - 5
 ).العربیة (وا األسود و الفهود و الذهب و الخیول الغربیة ، فقدم)هرمز (سسو -مو-لو

ها  - مثل حیوان طویل القرن ما)جیرافي (خا -ال- لین واسمة األصلي تو-قدمت تشي) عدن(تان -بلدة آ
،كما قدموا ) الحمار الوحشي المخطط (لو - فو-قدموا هوا) مقدشیو (شو -تو-كو- وبلدة مو). أوكیس (

  .األسود أیضا 
و ) جافا (وا -، وبلدة كوا)النعام (قدمت جماال تجري ألف لي و أیضا طیور األبل ) براوه (وا -ال- بلدة بو

  .كاو وجمیعهم قدموا منتجات محلیة شعبیة لم یسمع عنها من قبل-لي-قدموا حیوان من) كالیكوت (لي - كو
ب علي أوراق الذهب ملك كالیكوت أرسل خالة وأخیة األصغر حتي یقدموا خطاب الطاعة لألمبراطور مكتو 

  )188( .كجزیة لألمبراطور )رقائق الذهب (
- لو-م ذهبنا باألسطول لتوصیل السفراء القادمون من هو1421لي - في العام التاسع عشر لألمبراطور ینج - 6

و البالد األخري ، لقد كانوا  متواجدین في العاصمة لمدة طویلة ، عائدین إلي بالدهم )هرمز (سسو - مو
 )189( .ابة عن ملوكهم الجزیة عبارة عن منتجات محلیة أكثر من السابق بكثیر نیبعد أن قدموا 

أمرالنا بالذهاب لبالد البرابرة ،لذا رسا األسطول م 1430تي - وانسفي العام الخامس لألمبراطور ه - 7
من ، وتذكرنا كیف كنا سابقا في العدید ) النصب التذكاري (االمبراطوري عند نهایة نهر التنین عند المزار 

 )190( .المناسبات نتلقي حمایة و حكمة األلهه ، لذا قمنا بالنقش علي ذلك الحجر 
  

  :المخطوطة الثانیة 

                                                
م و اما بخصوص 1935و الثاني عام  1933راجع سجالت اسرة مینج وكذلك تاریخ اسرة مینج  واالثنان تم نشرھم االولي عام   )187(

ت  تماما مثل بعض المخطوطات العربیة bو  aرقم الصفحة فتم تقسیمھا إلي  ر تابلی الم الكبی ام الع ر  T.Pعندما نجد أ، ب ، وقد ق بنش
  .وثائق  و تاریخ اسرة مینج

; Ming – shih,ch6,5b,T.P,1933,p.292 Ming – shi – lu, ch86,3a,T.P.1935,p.285 
)188(  Ming – shi – lu,ch103,6b-7a,p.287; Ming – shih , ch7,2b,p.294 

            ة الخامسة فراجع تاریخ اسرة مینج و سجالت اسرة مینج في صفحاتاما بخصوص العودة من الرحل       
Ming – shi – lu ,ch114,3b,p.288-289; Ming – shih ,ch 7,3a,p.294- 295    

)189(  Ming – shi – lu , ch123,9b,p.290; Ming – shih,ch7,3b-4a,p.299 
)190(  Ming – shi- lu ,ch128,3b,p.290-291; Ming –shih ,ch7,5a,p.301  



  تشینغ خه : المؤلف 
 fu-chien wen-hua    ،ch,i-tz,u hsia his-yang nien- yuenهوا   –تشیان  رین  -فو: العنوان 

k,ao-cheng  خه في رحالته واكتشف المخطوطة رجل یدعي  ومرفق مع المخطوطة خریطة استعان بها تشینغ
وهو موظف حكومي في البالط االمبراطوري والجدیر بالذكر أن تشینغ خه قد   wang po-ch,iuتشیو -وانج بو

  )191( .م1432ینایر  3محتي 1431دیسمبر 5كتب المخطوطة في الفترة من  
في دوریة الجامعة المسیحیة  chin yun-mingمینج -ین–حقق تلك المخطوطة ونشرها المؤرخ الصیني تشین 

وتم نشرها في العدد  jurnal of the Fukien Christian university at foochow،في منطقة فوتشو ) فاكیان (
  )192( .بعنایة الدكتور جودریتش من جامعة كولومبیا . 48- 1م من الصفحة 1937دیسمبر  15بتاریخ  26

  :النص 
في توحید البحار  ، أسرة األمبراطور مینج الحاكمةclesetial spouseاأللهیة لأللهه تسجیال لالستجابة إلي المعجزة 

البالد البعیدة من األفق و . و الیابسة مجاوزا األسر الحاكمة الثالثة حتي ذهبوا أبعد من أسرة هان و تانج الحاكمة 
فسه و التي في أقصي بعد من الواقعة في نهایات األرض أصبحوا جمیعهم خاضعین و األكثر غربا من الغرب ن

  )193( .الممكن أن یكون ، المسافات و الطرق من الممكن أن یتم حسابها 
لهؤالء البرابرة فیما وراء البحار بالرغم من أن بالدهم بعیدة حقا قد أتت باألجماع حاملین المواد الثمینة و الهدایا، 

خه و األخرون كقادة علي رؤوس العدید من عشرات  نحن تشینغ اآلمبراطور تصدیقا لوالئه و أخالصه ، قد أمرنا
سفینة كبیرة لنذهب حتي نمنح الهدایا لهم، ونظهر قوة 100األالف من الضباط أن نصعد علي سطح أكثر من 

  .األمبراطور ونعامل الناس البعیدون معاملة طیبة 
مبراطوریة للسفر إلي بلدان المحیط م حتي األن أستقبلنا سبعة أوامر أ1405لو -من العام الثالث لألمبراطور ینج

تشي –فو –، سان ) جافا(وا -، تشاو) تشامبا ( تشینج  –تشانج : الغربي و الشعوب البربریة التي زرناها  
في جنوب ) سیالن ( شان  –الن –فوق هسي ، عابرین في المحیط باستقامة ) سیام (لو  –، هسیان ) بالیمبانج (

سسو –مو - لو-هو) العربیة (، لقد ذهبنا إلي المناطق الغربیة ) كوتشین ( تشیة -كو، )كالیكوت (لي –الهند ، كو 
  )194( .بلد كبیر و صغیر30 ، جمیعهم سویا أكثر من  ) مقدشیو (شو - تو-كو-، مو) عدن (تان  - ، آ) هرمز ( 

لجبال وترتفع لتصل لیمن المسافات المائیة الواسعة ، وقابلنا أمواج عظیمة تشبة ا 100,000لقد عبرنا أكثر من 
للسحاب ، لقد وضعنا عیوننا علي المناطق البربریة البعیدة المختبئة في المیاة الزرقاء و الضباب ، ذلك بینما كانت 

أقلعة أشرعة السفن غیر مطویة بإرتفاع تشبه السحاب صباحا و مساءا یستكملون مهمتهم في سرعة مثل النجوم  
  ).عمومي (نها تمشي في طریق واضح حتي عبرت تلك االمواج المتوحشة كأ

                                                
)191(  zheng he : ch,I – tz,u  hsia  his –yang  nien- yueh  k,ao- cheng , fu- chien  wen- 

hua ,chin yun – ming, jurnal of the Fukien Christian university at Foochow , vol 26, 
December 15 th , 1937,p.1-48 .        

)192(  ibid 
)193(  J.J.L Duyvendak : op.cit ,p. 344-345 

)194(  Fan Shuzhi, The History of the Late Ming (Wan ming shi), Fudan University  2003. 
  



، قوة األلهة ظهرت بوضوح في وسط المیاة )    clesetial spouse( ونحن مدینون في ذلك لحمایة وفضل األلهة
، وعندما كان هناك أعصار ظهر فانوس عالي یلمع فوق الساري ، وبمجرد ظهور الضوء المعجزة ذهب المتزاحمة 

  )195( .الغرق یشعر المرء بأنه متأكد من عدم وجود خوف الخطر ، وحتي عند ظهور أحساس ب
عندما وصلنا للبالد البعیدة قبضنا علي المغتصبین من أهل الملك أحیاء وقضینا علي السارقین البرابرة ، الذین 

نا یعملون بالقرصنة ، وبعد ذلك أصبح الطریق في البحر نظیفا و هادئا ، وشعوب تلك البالد البربریة وضعوا ثقتهم ب
ولیس من السهل أن نحصي بشكل كامل كل األحوال التي أستجابت فیها األلهه للمصلینو . وكل ذلك بفضل األلهه

الذي تم سابقا وفي ذكري الرحالت التي ذهبنا فیها سجلنا أفضالها وقدمنا القرابین في معبدها . الداعیین و أنقذتنا 
ث یجب أن تنقل طقوس تقدیم القرابین و مراسم األضاحي إلي علي شاطئ نهر التنین حی  nakingبنائه عند ناكینج 

  )196( .هناك بإنتظام لألبد 
لقد تقبلنا بكل أحترام إقامة األحتفال لتمجید األلهه، وبما أن القوة المعجزة لأللهه تسكن في أي مكان یذهب إلیه المرء 

ألنه عادة ما یرسو هناك  رسو األسطول عنده ،تم) لو  -تشانج ( ، فإن المعبد القدیم علي الجبل الجنوبي في منطقة
  .في أنتظار الریاح الطیبة المواتیة حتي نستطیع أن ننصب أشرعة السفن في المحیط 

م كتبت تقریر للذكري بأن هذا المكان تحدیدا تصلي فیه القوات 1412لي  –هناك وفي العام العاشر لألمبراطور یانج 
  .ر نجاح األسطول الذي أصبح مكتمال علي الجهة األخري للبالد البربریة الحكومیة لألسطول ، وذكرت في التقری

إال انه كان مهمل لدرجة ، كان مبني قدیم وعظیم   pagodaكان المعبد القدیم یوجد علي الجبل الجنوبي المدعو 
بعض التصلیحات كبیرة وبعض أجزائه مهدمة ، لذلك قمنا في كل رحلة من رحالت األسطول للبالد الغربیة من أجراء 

، وبعد عدة رحالت لألسطول أصبح المعبد في حالة جیدة ، القاعات الرئیسیة و غرف العبادة أصبحت تتجاوز بشكل 
  )197( .كبیر المستوي السابق لها 

هذا العام في الربیع ، سغن األسطول الموجودة في المیناء قامت بإصالح قاعات المعبد و أماكن األلهه و أصبحت 
أن أكون مشرف علي رأس البناء لقاعة فخمة وثالث ) تشینغ خه (بعد ذلك عزمت أنا  ورونق رائع ،ذات بهاء 

قاعات أخري رئیسیة بشمال المعبد ، وأصبحنا نمتلك صورا جدیدة و جمیلة لأللهه منحوته و مزخرفة علي جدران 
  )198( .بینالمعبد ، حتي نوفر له بشكل كامل جمیع األجراس و الطبول و األضاحي و القرا

، لذا فأن جمیع خدم األلهه بأقصي تبجیل من القلب في السموات و األرض أننا جمیعا األن نالمعبد لقد أعلن في 
المبادرات السعیدة أتت إلي هنا كي تساعد في أنشاء المباني الكبیرة و الجمیلة ، و البقیه سوف تستكمل في فترة 

لسحاب في منظر مؤثر أشجار األناناس تنتشر بكثرة ذات لون أخضر لیست بالطویلة ، السقف المدهون مرتفع إلي ا
و كذلك الغاب الهندي الذي یقف فوقه الطیور ذات الریش األزرق الذي یعطي ظال مبهج علي الجهة األخري، األلهه 

 المكان آمن،الرجال األن یشعرون بسعادة وبالتأكید هذه عالمة ممیزه أن یستقبل الجمیع) معبد (األن لدیها دار 

                                                
  .994ص، 11المجلد  550، السجل 1407أكتوبر  8،  الموافق 5، السنة 9،الشهر 8الیوم   )195(
)196(  Sally K. charch : zheng he , monument serica , journal of oriental studies , vol.liii, 

2005,p.1-42          
  .994ص، 11المجلد  550، السجل 1407أكتوبر  8،  الموافق 5، السنة 9،الشهر 8الیوم   )197(
)198(  Zhang Xianqing, Lin Jinshu: The Political History of Ming Dynasty (Mingdai zhengzhi shi), 

Guangxi Normal University , 2003.                



ویبذلون الجهد لیظهروا والئهم ووقتها كل الجهود تكلل بالنجاح بسعادة و توفیق ، كل الجنود هنا یخدمون قائدهم 
  )199( .ألنهم أستطاعوا أن یخدموا األلهه بأقصي أخالص ولذلك صالتهم سوف تستجاب

  
طور المقدس الخاصة بالرحالت ، ومن أنا تشینغ خه و األخرون أستقبلنا الفضل الكبیر من المهمه الرحیمة لألمبرا

ناحیه أخري حملنا للبرابرة البعیدون فوائد األحترام و العقیدة السلیمة علي الجزء الذي یخصهم، مطالبین الجنود علي 
األسطول أن یكونوا مسئولین عن كمیة المال و البضائع النفیسة أمام الریاح القاسیة و األیام الطویلة ، ألن الرجل إذا 

  .لن یستطیع أن ینجوا بحیاته  خاف
نحن سنخدم أسرتنا الحاكمة بكل جهد ووالء وكذلك األلهه بأقصي أخالص ألنها مصدر السكینة لألسطول و القوات 
طوال الرحلة ذهابا و إیابا ، لذلك كتبنا قائمة بفضل األلهه علي ذلك الحجر كما سجلنا السنین و الشهور للرحالت 

  .العودة أیضا ، حتي نترك الذكري إلي األبد إلي البالد البربریة و 
لي –م ، مطالبا األسطول أن یذهب إلي كو 1405لو  –الرحلة األولي في العام الثالث لألمبراطور ینج  - 1

–یي بتجمیع أعوانه في بلدة سان –تو  –في ذلك الوقت قام القرصان تشین . و البالد األخري ) كالیكوت (
ام بنهب أهلها التجار عندما كأن قادما لمواجهة أسطولنا ، جنود فوق العادة ، حیث ق) بالیمبانج (تشي -فو

 )200( .عدنا) م 1407(، وفي العام الخامس سریون جاءوا لإلنقاذ ، لذلك بعد دق الطبول تم إبادتهم
لي -، كو) جافا(وا -مبقیادة األسطول ذهبنا إلي تشاو1407لي –في العام الخامس لألمبراطور ینج  - 2

ملوك تلك البالد جمیعا قدمواأشیاء ثمینة ) . سیام (لو  –، هسیان ) كوتشین (تشیه - ، كو)  كالیكوت(
 )201( .م عدنا 1409كجزیة ، وكذلك طیور و حیوانات نادرة ، وفي العام السابع 

م ، أنا تشینغ خه قائد األسطول ذهبنا إلي البالد التي زرناها 1409لو  –في العام السابع لألمبراطور ینج  - 3
ایره ، كان - ناي- كو-لیه- ملكها یا) سیالن (شان  –الن –ن قبل و أخذنا طریقنا بعد ذلك إلي بلد هسي م

مذنبا إلفتقادة األحترام وتدبیر المؤمرات ضد أسطولنا ونتیجة العنایة اإللهیه تم أكتشاف المؤامرة و القبض 
راطوري كسجین ، وفیما بعد تلقي م عدنا وقدم ذلك الملك للعرش األمب1411علیه حیا وفي العام التاسع 

 )202( .بالعودة إلي بالدة  عفوا امبراطوري
سسو -مو- لو-م وتحت قیادتي لألسطول ذهبنا إلي هو1413لي  –في العام الحادي عشر لالمبراطور ینج  - 4

ال –كان –سو كان یوجد ملكا مذنبا أسمه ) سومطرة (ال -تا–مین –في بلدة سو . ، وبالد أخري )هرمز (
أرسل ) زین العابدین (تینج - بي- آ-لي-نو-الذي نهب وتعدي علي بلده ، ملكها األصلي تساي) ر أسكند(

زین العابدین مبعوث إلي البوابات األمبراطوریة حتي یقدم مظلمته ، لذا ذهبنا هناك ومعي القوات الرسمیة 

                                                
)199(  Zheng Yijun, Collection of Documents on Zheng He’s Voyage (Enlarged edition)(Zheng He xia 

xiyang ziliao huibian (zengbian ben)), Press, 2005,  P.1-65    
  1639، ص  12، المجلد  834م ، السجل 1412دیسمبر  18السنة العاشرة ، الموافق  11الشھر  15الیوم   )200(
)201(  Zheng Yijun, The Full Biography of Zheng He (Zheng He quan zhuan), Chinese Youth  2005.  

)202(  Wang Tianyou, Wan Ming, ed., Selected Papers on Zheng He in the last Century (Zheng He 
yanjiu bainian lunwen xuan), Peking University , 2004. 

  



ه تم القبض علي اسكندر خاصته تحت قیادتنا ، و أبدنا المغتصبین وقبضنا علي المتمردین وبمساعدة األله
 .م عدنا وقدمنا اسكندر سجین لدي األمبراطور 1415حیا وفي العام الثالث عشر 

شخصیا هو وزوجته و ابنه حتي یقدموا الجزیة ) مالقا (تشیا - ال-وفي نفس العام أتي ملك بلدة مان
  )203( .بأنفسهم 

طول زرنا المناطق الغربیة ، بلدة م و بقیادة األس1417لي  –في العام الخامس عشر لألمبراطور ینج  - 5
 .ضخمة )عربیة (هرمز التي قدمت األسود و الفهود و قطع ذهبیة وخیوال غربیة 

فا ، كما قدموا أیضا حیوان وحید –ال  –تسو  -لین واسمة األصلي هو - قدمت تشي) عدن (تان  -بلدة  آ
  .وایضا قدموا األسود ) مخطط  حمار وحشي(لو -فو-قدموا هوا) مقدشیو (شو -تو-كو-القرن ، بلدة مو

) جافا (وا -، بلدة تشا) النعام (لي ، كما قدموا طیور اإلبل  1000قدمت إبال تجري ) براوه (وا -ال- بوبلدة 
، جمیعهم تنافسوا في تقدیم مواد عجیبة و )محار اللؤلؤ (كاو -لي-قدموا حیوان من)كالیكوت (لي -و كو

  .رمال او الشواطئ كنوز جمیلة موجوده في الجبال او ال
بعض ملوك تلك الدول أرسلوا أقاربهم مثل األخوال أو األعمام أو اإلخوه حتي یقدموا خطابا بالطاعة 

  )204( .مكتوبا علي رقائق من الذهب كدلیل علي الجزیة لألمبراطور 
تي م قمنا بتوصیل سفراء هرمز و البالد األخري ال1421لي –في العام التاسع عشر لألمبراطور ینج  - 6

ملوك جمیع تلك البالد أحضروا هدایا و جزیة أكثر من . لبالدهم  حضرة إلي العاصمة لفترة طویلة عائدین
 )205( .السابق 

م مرة أخري قمت بقیادة األسطول وهممنا للذهاب إلي 1431تي  –في العام السادس لألمبراطور هسوان  - 7
 .م الهدایا البالد البربریة حتي نقراء علیهم فرمان األمبراطور ونمنحه

لقد رسونا في هذا المیناء ننتظر الریاح الشمالیة لنأخذ البحر وننطلق ، ووقتها تذكرنا كیف سابقا تلقینا رعایة 
  .و حفظ األلهه في العدید من المناسبات لذلك قمنا بتسجیل مخطوطة علي الحجر

) م 1432ینایر  3 – 1431دیسمبر5(تي ، في الشهر الثاني للشتاء  –العام السادس لألمبراطور هسوان 
هنج ، و  –تشینج –أقام المبعوثون الرئیسون ، الطواشي العظیم تشینغ خه  و الطواشي وانج  في یوم سعید

مان ، و –هسینج ، و الطواشي تشو لیانج ، و الطواشي تشو  –المبعوثون المساعدون ، الطواشي لي 
تشینج ، و القادة   -تشانج تا ، و الطواشي ووتشین ،و الطواشي  - باو ، والطواشي یانج–الطواشي هنج 

  .هینج  –تشین ، و وانج  –تشو 
رأسة  ،حني ) صحیح واحد ( یي –تشو ، و أسمة الدیني  تشینج  –یي  - الراهب الساكن رفیع المنزلة یانج

  )206( .إلسفل و توسل إلقامة ذلك الحجر
                                                

)203(  Ming – shih , ch 6 , 5b, p.292 
)204(  Ming – shih , ch 7 , 3a, p.295   Ming – shih , ch 7 , 2b, p.294 ;  
)205(  Ming – shi – lu , ch103 , 3a , T.p , 1935 , p.286-287    ك حیث ذكر في وثائق اسرة مینج ان سبب تل

البلدان الغربیة العائدین لبالدھم  و ذلك لحمایتھم  في الطریق وكذلك  الرحلة ھو امر االمبراطور الي قائدة تشینغ خھ بمصاحبة السفراء 
  .لتقدیم الھدایا لملوكھم ومنھم ملوك عدن و ھرمز وظفار و شرق افریقیا 

)206(  zheng he : ch,I – tz,u  hsia  his –yang  nien- yueh  k,ao- cheng , fu- chien  wen- 
hua , p. 48 .        



  
  

  )207() فاهسین (فایسین : المؤلف 
Fei Xin 費信 

  : عنوان الكتاب
  تشا شینغ شینغ الن 
   1436اللغه صینیة تم سنة 

  "المسح الشامل للنجمة الطوافة "معناه  هعنوان
والجدیر بالذكر أن هناك رجل اخر اسمة ماهوان كان یعمل مترجم للغة العربیة قد صاحب فاهسین في حمالت 

وكتب عن  السالمیة في الحجازاالسطول الصیني لمیاة الخلیج العربي و البحر االحمر وزار ایضا المقدسات ا
وقد تلك الرحلة ایضا مثل فاهسین و قد اطلق ماهوان علي رحلته أسم مشاهداتي في شواطئ المحیط الظافر 

علي ترجمة المستشرق االنجلیزي مایلز  خوري  رحمة اهللا في بحثه  معتمدابراهیم / ترجمه االستاذ الدكتور 
في حواشي وتعلیقات فاهسین  م   وقد جئت به هنا1970دج عام لكتاب ماهوان والذي نشرته جامعة كامبیر 

لالفادة ومن أجل المقارنه مع نصوص صدیق رحلته فاهسین  حتي یلم الباحث العربي بأكبر قدر من النصوص 
  )208( .  بیةالصینیة عن الخلیج و شبة الجزیرة العر 

                                                                                                                                            
  
ة فاھسین لق  )207( ة االربع ي رحالت ھ ف د تشینغ خ ار القائ بة قونغ شیاو من والید منطقة كونشان وھو مسلم من قومیة ھوي ، رافق البح

 االخیرة للمنطقة العربیة في الخلیج و البحر االحمر ، الیمن و الحجاز ، وذلك بسبب اتقانة اللغة العربیة وقد سجل فاھسین مالحظاتة عن
االسطول الصیني ، ووضع المالحظات في كتاب اطلق علیة اسم مشاھدات النجمة الطوافة ،وایضا ھناك اسم البلدان التي زارھا بصحبة 

ي 1388ولد فاھسین عام ) المسح الشامل للنجمة الطوافة (اخر للمالحظات و ھو االكثر شھرة  رط ف ال  وانخ رة متوسطة الح م من اس
عام في الرحلة الرابعة و الخامسة و السابعة ، وكتب عملة  21ي رحالتھ وعمره تشینغ خھ فعام و اختاره  13العسكریة في سن  الخدمة

م وكتابھ صغیر جدا حجمة حوالي نصف كتاب ماھوان رفیقة في الرحالت الصینیة لدول الخلیج العربي ، ولكن رغم صغر 1436عام 
ل عشرون منقطة فقط، راجع ابراھیم فنغ جین منطقة و شعب ، اما ماھوان فقد وصف حوا 45حجم الكتاب اال انھ یحتوي علي وصف 

ین : یوان  ة ، بك د ترجمت النصوص 159، ص 1988االسالم في الصین ، ترجمة محمود لي  ھوین ، دار النشر باللغات االجنبی ، وق
من العلماء المحترمین  الخاصة بشبة الجزیرة العربیة و الخلیج في كتاب فاھسین من اللغة الصینیة إلي اللغة العربیة ، وقد ساعدني عدد

ینایر  3في ذلك فلھم الشكر و العرفان،ااما النسخة التي اعتمدت علیھا فھي موجوده في مكتبة جوتنبرج الاللمانیة وقد حصلت علیھا في 
  .و عدد ورقاتھ عشرة فقط 24143م ورقم الكتاب 2008عام 

Fei xin 費信   :Xing Cha Sheng Lan  星槎勝覽   ,p.1-10       ،  
)208(  Ma Huan 馬歡 

 البحار المترجم المسلم ماھوان ، لقبھ تسونغ داو و كنیتة روتشین و لھ ایضا كنیة اخري ھي ھویجي شان تشیاو ، من موالید ھویجي بمقاطعة
بال ة لل ة البحری ھ ، خالل رحلت اق بأسطول تشینغ خ ك  األلتح ة ذل ھل علی ة فس ة العربی د تشجیانغ ، و ینتمي إلي قومیة ھوي ، تعلم اللغ

 العربیة تحدیدا في رحالتھ الرابعة و السادسة و السابعة ، و قد تعرف ماھوان علي عادات و تقالید تلك الشعوب التي زارھا باالضافة إلي
بالط االمبراطور الصیني ن  المعلومات الجغرافیھ و التاریخیة ، وقد تخصص ماھوان بترجمة رسائل المبعوثین العرب ل ان م ا ك ، كم

لوب .ام العرب في سفریاتھ الثالث مع تشینغ خھ ة الحكمھامھ مقابل وقد وصف ماھوان نفسة في كتابھ بأنھ ساذج وحطاب جبلي وھو اس
متبع في تلك الفترة من طرف الكتاب ینم عن التواضع ، كما ذكر في مقدمة كتابة أن رحالتھ للبلدان الغربیة كانت فرصة رائعة تتاح كل 

ارج األصوات ( یدة رائعة قال فیھا ألف عام ، وقد بدأ كتابة بقص ي الخ تلقي المبعوث االمبراطوري المجید الوصایا الاللھیة ، وأطلق ف
والجدیر بالذكر أن ماھوان  ذھب برحالتھ إلي شبة الجزیرة العربیة وكان عمرة وقتھا في العقد ) الحریریة ومضي إلي أراضي البرابرة 

  تمیزت تعلیقاتھ بالرصانھ و التحدید ،راجع  الخامس اي في مرحلة النضوج العقلي ، لذا
Ma huan : Ying – yai  Sheng – lan , The overall survey of the ocean,s shores 

1433,translated J.V.G.Mills,Hakluyt Cambridge university1970,p.3-28 ;  دم ة اق اك طبع وھن
بعض الرموز و  1955ین عام ، وكذلك طبعة اخري في بك1935وادق ھي طبعة شنغھاي عام  ایلز ھو تبسیطة ل ة م لكن ما یمیز طبع

االسالم : اما عن تفصیل حیاة ماھوان فیمكن الرجوع إلي ،ابراھیم فنغ جین .المصطلحات التي تقف عقبة لغیر المتخصص في معرفتھا 
  .133-132امبراطوریات الریاح الموسمیة ، ص : ، ریتشارد ھول 158في الصین ، ص 



ینغ خه فیقول في كتابة المسح الشامل للنجمة یذكر فاهسین مناطق عدن و هرمز و مكة و ظفار اثناء رحالتة مع تش
  .الطوافة 

  :عــدن
بنیت أسوار المدینة من الصخور والمنازل من طبقات من الحجارة ) باب البحر (تقع مملكة عدن على ساحل البحر 

اتهم وعن عاد,وهى على أرتفاع ثالث أو أربع طوابق یوجد المطبخ وغرف النوم فى االعلى  )االحجار المرجانیة ( 
ویرتدون ) یغطون شعورهم (االجتماعیة فهى جیدة والجمیع یعیش فى أزدهار وغنى والنساء والرجال یربطون شعورهم 

طویل وعندما تخرج المرأة تلبس على وجهها شاش أزرق لتخبى وجهها كما یلبسون على رؤسهم ) جلباب (قمیص 
َا حول فى شحمة اذنهن بعض العمالت الذهبیة وأیض كما أنهم یرتدون,على قطنیة حتى الیتعرضن لمعرفة أشكالهن 

التى یتدلى منها تسعة صدور ) لالغنام(والمنتجات المحلیة بعدن الخرفان .حول عنقهن  شیالنأعناقهن كما یربطون 
الحمر (كما یوجد أالف الجمال والحمیر التى بها خطوط سمراء ,أجزاء والذى یسمى بخراف التسع ذیول  9أى

والبضائع التى یأخذونها من الصین هى ,والعمالت التجاریة من الذهب والفضة , والفهود)النعام (لكوكذ )الوحشیه
یتوفر العشب فى جمیع أرجاء المدینة  .الحریر الملون والخزف االبیض واالزرق وخشب الصندل والفلفل والتوابل 

جد بالمدینة جمیع أنواع التعدین والحرف كما یو , وهناك الخراف التى یتدلى منها تسع صدور من الرأس حتى الذیل 
  )209() . صنعاء(وهى من أمالك ملك الیمن 

                                                
  :بالد عدن ، ویذكر ماھوان رحلتة إلي عدن مع فاھسین و القائد تشینغ خھ فیقول ،17المسح الشامل للنجمة الطوافة ، ص : ھسین فا  )209(

وتقـع هـذه الـبالد قـرب . في غضون شـهر قمـري ، واتجهت إلى الغرب، تصل إلى عدن بریح مولمة)كالیكوت(أقلعت السفینة من بالد كولي  إذا  
سالم، ویتكلمون اللغة العربیة، ویمیلون وعدن .ًا عن الجبالالبحر وتبتعد كثیر  ولـدیهم جـیش قـوي  .إلـى الغطرسـة غنیة ومكتظة بالسكان، ویدین جمیع أهلها باإلٍ

عـام التاسـع عشـر ال يفـو   .إذن هذه البالد منیعة جدًا وتخشاها الدول المجاورة لها. ورجالة، حسني التدریب قوامه سبعة آالف أو ثمانیة آالف رجل بین خیالة
، ویمنح ملك عدن  ، مبعوثه"لي"أمر هذا اإلمبراطور أن یحمل نجل من حكم یو  فلما   .وزعماءها كسوة وعمامة العظیم وكبیر الخصیان، وغیره مرسومًا سامیًا

سـمع ملـك عـدن بوصـول المبعــوث وعنـدما  .مراكـب كنـوز عدیــدة، وبلغهـا وصـلوا إلـى سـومنتاال، انقسـم األسـطول الصـیني، وقصــد الخصـي شـو عـدن وبإمرتـه
ر بالهدایا الصینیة، الصیني، خرج إلى الشاطئ یصحبه ُ ل المرسوم اإلمبراطوري وس وأقام له حفلـة ترحیـب فـي قصـره بكـل  أعیان كبار وصغار، واستقبله، وقَِب

. فیـه لمـن یمتلـك سـلعًا ثمینـة أن یبیعهـا أو یقایضـها یسـمح وبعداالنتهاء من تالوة اإلرادة اإلمبراطوریة، أصدر ملك عدن أمرًا إلى أهـل بـالده .احترام وتواضع
وجمیـع أنـواع الیواقیـت والحجـارة ) قمحـة115(التـي تـزن الواحـدة منهـا حـوالي شـینین  عیـون القـط"وهكذا استطاع الصینیون أن یشترواالجواهر الكبیرة المسـماة 

المرجـان وأشـیاء  ومـألوا خمسـة صـنادیق بأغصـان). انـش 24.4(تي یبلغ طولها شـیحین جذوع شجر المرجان ال الكریمة النادرة والآللئ الضخمة، وكثیرًا من
  .الزرد ونمورًا مرقطة ونعائم وحمامًا أبیض، ونقلوا جمیع ذلك إلى الصین وابتاعوا زرائف وأسودًا وحمر. أخرى مثل العنبر األشهب وماء الورد

ویـذهب إلـى الجـامع، لیصـلي، ) الجمعة(وعندما یحل یوم الصالة . لجواهرمرصعة با منطق بمنطقةویتعمم ملك عدن بعمامة ذهبیة، ویرتدي ثوبًا أصفر، ویت
ویتجه إلى الجامع راكبًا عربة وتصـحبه . ویرتدي ثوبًا أبیض .هندامه، ویعصب رأسه بعصابة بیضاء ناعمة أجنبیة، ویضع فوقها مندیًال مطرزًا بالذهب یبدل

فالرجـال . یختلـف لبـاس الرجـال فـي هـذه الـبالد عـن لبـاس النسـاء و .عدن عمامة وثیاب خاصة حسب مكانته االجتماعیةمن أعیان  ولكل .تجریدة من الجنود
  .ویلبسون بأرجلهم جزمًا أو أحذیة. أمثالها من األكسیة یتعممون،ویرتدون سحًال من القطن أو ثوبًا من الصوف أو من الحریر القنبي المطرز األنیق أو

، ویضعن صفًا من الحجارة الكریمة والآللئ حول أعناقهنالنساء فیرت أما ویعلقـن . فیشـبهن آلهـة الرحمـة كـوان یـین بلباسـهن, وعلـى أكتـافهن دین كساء طویًال
منه إال  رؤوسهن بخمار حریر مطرز ال یظهر ویلبسن خواتم في أصابع أرجلهن ویغطین. الدوائر الذهبیة المرصعة بالحجارة الثمینة بآذانهن أربعة أزواج من

وعنـدهم أسـواق وحمَّامـات  .وجمیعمن یصوغ حلي خالصة من الذهب والفضة ویرصعها، یصنع أروع وأدق المصاغات التـي لـیس لهامثیـل فـي العـالم  .وجههن
ر تسـمى فولـولي، وتـزن الملـك عملـة مـن الـذهب األحمـ ویسـك  .وهـذه كلهـا متـوفرة لهـم. وكتبـًا وسـائر السـلع عامة ومطاعم ومخازن تبیع حریـرًا وأقمشـة حریـر

  .ثمن الصفقات الصغیرة ویسك أخرى من النحاس تسمى فلوسًا من أجل دفع. ، وترى على ظهرها كتابة واضحة)قمحة55، 56(القطعة منها شین واحدًا 
 مولـیس لـدیه. تهم إلـى اثنـي عشـر شـهراً ویحددأهل عدن األیام والشـهور ، ویقسـمون سـن  .هذه البالد حار دومًا مثل مناخ الشهر القمري الثامن والتاسع ومناخ

بـدء الفصـول األربعـة لیسـت  إال أن تواریخ . الشهر من الیوم التالي ومتى رأى أولو األمر منهم الهالل في أحد اللیالي، بدأ أول. أشهر طویلة وأشهر قصیرة
الخریف،  ویعیِّنون أحد األیام لمطلع. ع، فتتفتح األزهار فعًال في ذلك الیوملبدء الربی فیحددون مثًال أحد األیام. ولدیهم علماء هیئة یحسبون بدء الفصول .ثابتة



  :دولة هرمز 
تتغذى االبقار ,  وكل سكانها یعملون بالتجارة وال یوجد أى غطاء نباتى  )المضیق(تقع دولة هرمز بجوار باب البحر

الخضار والمزروعات فى أعماق التالل  واالغنام والخیول والجمال على سمك البحر المجفف ویقال أنه یوجد بعض
حاكم المدینة یعیش فى بقعة معزولة محاط بالقوات .وجدران المدینة ومنازلهم مصنوعة من الحجارة ,وأهلها أمناء جدَا 

والقمح هو أكثر الحبوب وفرة فى تلك المدینة من اى حبوب أخرى والناس فى ,والخیول العالیة وتربه البلد جدباء 
وبالقرب من التالل كل شىء ملون بلون الملح حتى أنهم یستخرجونة ویصنعون منه أطباق ,نیاء جدَا المدینة أغ

منازل دولة . لذا فأنهم عندما یأكلون الیضعون اى ملح على الطعام , وصحون وفناجین وأشیاء من ذلك القبیل  
طبخ والمرحاض وأماكن أستقبال الضیوف غرف النوم والم,هرمز مبنیة من الحجارة وتتكون من ثالث إلى أربع طوابق 

  )210(. فى الطوابق العلیا 
النساء یضفرون , النساء والرجال یربطون شعورهم بعقدة ویرتدون جلباب طویل ویجیدون الرمایه على ظهور الخیل 

ئرى حول رؤسهن كما یضعون تاج ذا لون أصفر على رأسهن وعندما یخرجن یغطون شعورهم ویرفعونه بشكل دا
ویضعون خیوط أو قطع من الذهب . كما یخفون وجوههم بشاش أزرق أو أحمر ) یرتدون الحجاب (رؤسهن بالقماش 
یضعون كما ) الكحل ( كما یخلطون مادة سوداء بالماء ویرسمون خطوط حول عیونهن , ) حلق ( فى ثقوب أذنهن 

                                                                                                                                            
والبحریــة، مثــل الكســوف والخســوف والمــد وهبــوب الریــاح وهطــل المطــر والبــرد  ویحــددون بدقــة أوقــات حــدوث الظــواهر الجویــة. فتتســاقط أوراق األشــجار فیــه

أناس كثیرون منهم الحلیـب والقشـدة والسـمن والسـكر والعسـل ویـأكلون  ویخلط .والقمح الرزأنواع دقیق اربة، فعندهم جمیع مافیما یتعلق باألطعمة واألش .والحر
أمـا الثمـار، فعنـدهم منهـا أصـناف . والشعیر والسمسم وسـائر الخضـار ویتوفر لهم األرز المقشور وغیر المقشور وأصناف الفاصولیاء والحبوب  . هذا المزیج

بـل وحمیـر وبغـال وثیـران ومـاعز ودجـاج وبـط وقطـط  .بر واللوز والتفاح والرمـان والـدراق والمشـمش والزبیـب والجـوزوالصنو  مثل التمور الفارسیة ٕ ولـدیهم فیلـة وا
الصـوف األسـود تشـبهان خصـلتي الشـعر علـى رأس  ولـیس لغـنمهم قـرون، وصـوفه أبـیض، وعلـى رأسـه هلبتـان مـن. لكن لیس لدیهم خنازیر أو أوز .وكالب

منازل أهل عدن بمـدامیك الحجـارة،  وتبنى  .وذنبه كبیر بقدر طست الغسیل. وصوفه قصیر مثل الكالب. الثور وله كیس تحت العنق مثل، -الطفل الصیني
 هـیكًال خشـبیاً  وقد یصنعون). انشات 9قدمًا و  40= 4(من الحجارة یبلغ علوها أربعة أو خمسة شنغات  وتشاد أحیانًا ثالثة طوابق. وتسقف باآلجر والتراب

الزبیــب األبــیض الخــالي مــن  وعنــدهم مــن األشــجار والنبـات ورد مــاء الــورد وزهــور المغنولیــا وكرمـة .للطوابـق، ویأخذونــه عندئــذ مــن الصــندل األحمـر المحلــي
وتظهـر خطـوط . أبیضـانوتشبه الحمـر المحلقـة البغـال، وجسـمها ووجههـا . اإللیة ولدیهم الحمر المحلقة والنعام األبیض المرقط وغنم بال قرون ضخم .البزور

متباعدة، وتبدو وكأن التخطـیط األسـود قـد رسـم  وتتخذ هذه الخطوط شكل أشرطة. جدًا عند حاجبیها ثم تنتشر على جمیع جسمها حتى حوافرها سوداء دقیقة
وقائمتـان (انـش 110.1(تسـعة شـیحات  وللزرافـة قائمتـان أمامیتـان یزیـد طولهمـا علـى  .مثل خطوط الحمـر الوحشـیة وللنعام خطوط سوداء. فوق الجسم رسماً 

وال یسـتطیع اإلنسـان ). انشـات 3قـدمًا و  16(شنغ واحد وستة شیحات  وتحمل الرأس رقبة طویلة طولها). انش 73.4(خلفیتان طولهما حوالي ستة شیحات 
وفـي حافرهـا ثـالث أصـابع، وفمهـا رقیـق . غزال وجسمولها على رأسها قرنان من اللحم، ولها ذنب ثور، . مقدمتها عالیة ومؤخرتها منخفضة أن یمتطیها ألن

كبیـر، وفمـه  ورأسـه. ألسـدهم جسـم یشـبه جسـم النمـر فـي الشـكل، ولونـه أصـهب، بـال تخطـیط و .وفطـایر دقیـق وهي تأكل رزًا غیر مقشور وفاصولیا. مسطح
وعنـدما تـراه سـائر الحیوانـات . ویشـبه صـوت زئیـره الرعـد. لهلبـةویستدق ذنبه تدریجیًا حتى نقطة یكتسي فیها بكتلة من الشعر األسودالطویل، مثـل ا. عریض

فصـنع نطــاقین مـن الــذهب مرصـعین بــالجواهر . ملــك عـدن ممتنــًا للطـف اإلمبراطــور وكـان  .فهــو حقـًا ملكهــا. األرض وال تجـرؤ علــى النهـوض تنـبطح علــى
بـوقین محلیـین، وتـذكار للعـرش مكتـوب علـى ورق مـن  الكریمـة و رهـا مـن الحجـارةذهبیًا مرصعًا بـالآللئ والحجـارة الثمینـة، إضـافة إلـى الیواقیـت وغی ومندیالً 

  .إلمبراطور الصین وقدم جمیع هذه الهدایا. ذهب
  Ma – huan : op.cit ,p.154  

  

)210(  Chang Kuei-sheng, "Cheng Ho" entry in L. Carrington Goodrich and Fang Chaoying eds., 
Dictionary of Ming Biography 1368-1644, New York and London: Columbia University Press, 
1976, p 194-200.  

  



بصورة عامة الوجة جمیل جدَا وتضع المرأة الغنیة حول عنقها عقد من االحجار الثمینة ,زینه من الوشم على الشفاة 
حول معصم الید وحول  دوائر ذهبیة  رتدونكما ی) خالخیل ( كاحل الرجل واللؤلؤ والخرز المرجانیة كما یضعون أیضَا

والمنتجات الموجودة فى هرموز . بیه والفضیه فى المعمالت التجاریة ویستخدم سكان العمالت الذه.حول أصابع الید 
) االبسطة الصوفیة (هى اللؤلؤ واالحجار الكریمة والذهب والعنبر والكهرمان  وعیون القط واالغطیة الصوفیة 

ستان , یض االزرق واالب) الحریر الصینى ( سلع الصین ,الفضة ,والبضائع التى یستخدمونها فى التجارة هى الذهب 
وحاكم هرمز أمتنانَا لكرم االمبراطور أتى وقدم له . التوابل , خشب الصندل , البخور , فلفل , حریر خفیف , ملون 

  )211(بنفسه هدایا من مختلف االنواع 

                                                
و الجدیر بالذكر أن فاھسین أورد معلومة خاطئھ عن ذھاب ملك ھرمز للبالط األمبراطوري  ، 70المصدر نفسة ، ص : فاھسین    )211(

  الخاص بھرمز للبالط الصیني وحول ذلك راجع نص فاھسینفي الصین و لكن الصحیح ھو ما ذكرتھ الوثائق بذھاب أخو الملك 
         ○忽魯謨斯國 
  其國傍海而居，聚民為市。地無草木，牛、羊、馬、駝皆食海魚之乾。風俗頗淳。壘石為城，酋長深居，

練兵畜馬。田瘠麥廣，穀米少收，民下富饒。山連五色，皆是鹽也。鑿之鏇為器皿盤碟之類，食物就而不加鹽

也。壘堆石而為屋，有三四層者，其廚廁臥室待客之所，俱在上也。男子拳髮，穿長衫，善弓矢騎射。女子編

髮四垂，黃繚其項，穿長衫。出則布幔兜頭，面用紅青紗一方蔽之，兩耳輪用掛珞索金錢數枚，以青石磨水，

妝點眼眶唇臉花紋為美。項掛寶石、珍珠、珊瑚，紉為瓔珞。臂腕腿足俱金銀鐲，此富家之規也。行使金銀

錢，產有珍珠、金箔、寶石、龍涎香、撒哈剌、梭眼、絨毯。貨用金銀、青白花磁器、五色段絹、木香、金銀

香、檀香、胡椒之屬。 
  詩曰：忽魯謨斯國，邊城傍海居。鹽山高壘嵂，酋長富盈餘。原隰唯收麥，牛羊總食魚。女纏珠珞索，男

坐翠氍毹。瑪瑙珊瑚廣，龍涎寶石珠。蠻邦成絕域，歷覽壯懷舒。 
هرمـوز بعـد  ، واتجهت إلى الشمال الغربي، تصل إلـى بـالد)كالیكوت(لي إذاانطلقت السفینة من بالد كو  :بالد هرموز ، ویقول ماھوان عن ھرمز فیقول 

ویجـيء إلیهـا تجـار . إلـى هرمـوز سـفن مـن جمیـع البلـدان وتـأتي .سـفح الجبـال وتقـع عاصـمة الـبالد قـرب البحـر وعلـى سفر خمسة وعشرین یومًا بـریح مولمـة
وهـم . ملـك هرمـوز وأهلهـا باإلسـالم ویـدین لـذلك أهـل هـذه الـبالد أثریـاء. لبیـع والشـراءجمیعـًا إلـى السـوق ویشـتركون فـي ا أغراب یسافرون في البر، ویـذهبون

ذاافتقـرت أسـرة . ولیس لـدیهم أسـر فقیـرة. وتقالیدهم طاهرة وشریفة. في الیوم، ویتوضؤون ویصومون یصلُّون خمس مرات. وقورون ودقیقون وراسخو اإلیمان ٕ وا
وثیـابهم ومالبـس رؤوسـهم حسـنة  .ووجـوههم نقیـة ووسـیمة، وبنیـتهم قویـة، وشـكلهم جمیـل وأوصـالهم. ل، وأقالوا عثارهامن أسرهم، وهبوا لها الثیاب والغذاء والما

ذا .فــي زواجهــم ودفــن موتــاهم ویطبقــون مبــادئ اإلســالم. ومتمیــزة وأنیقــة ٕ  أراد رجــل مــنهم أن یعقــد زواجــًا علــى امــرأة، أرســل وســیطًا یحــدد بنــود االتفــاق بــین وا
وتخبر األسرتان . والمهتمین بالزفاف والوسیط واألقارب المسنین -الزواج ینفذ الشیخ أصول الشرع في–قیم أسرة العریس حفلة تدعو إلیها الشیخ ثم ت. الطرفین

عن أصـلهما ونسـبهما لثالثـة أجیـال عنـه زنـى  رجـوعالفـإذا لـم ینفـذ، اعتبـرت السـلطة . ومتـى أنجـز توقیـع وثـائق الـزواج، یحـدد یـوم تنفیذالعقـد. بعضهما بعضـًا
ذا .واقتصت من المذنب ٕ جثمانـه مـن الـرأس إلـى القـدمین مـرتین أو ثـالث  توفي رجل منهم، ألبسوه ثوبًا أبیض، ثم أخذوا إبریقًا ملیئًا بالمـاء النظیـف، وغسـلوا وا

لقبر من مدامیك حجارة، ویفرش في أسفله خمسـة ا ویبنى .ثم یكفنونه ویضعونه على محمل ویدفنونه. بالمسك والكافور وبعد تطهیره، یملؤون فمه وأنفه. مرات
ویستخدم أهل هرموز السمن في  .فوقه الرمل النظیف، وینزلون الجثمان وحده فیه، ثم یسقفونه بالحجارة ویردمون تراباً  من) ستة انشات تقریباً (أو ستة تسونات 

وال . وجمیع مآكل الحبوب ًا وغیره من اللحوم، وفراریج مشویة وفطایر وهرایسویبیعون في األسواق لحم الغنم مشوی غذائهم، ویخلطونه ویطبخونه مع طعامهم
، قطرها ستة فنات  ویسك .تطبخ بعض األسر القلیلة العدد المؤلفة من شخصین أو ثالثة،بل تشتري طعامها من السوق سـبع (ملكها عملة فضیة تسمى دینارًا

ٌ )أونسة 0.0479(أربعة فنات  ووزنها. وعلى ظهرها كتابة) انش أسـواقهم جمیـع أنـواع المخـازن،  وتضـم .ویكتبـون خطـوطهم بـاألحرف العربیـة  .، وتداولها عام
ویتفوق فیهـا الموظفـون المـدنیون والعسـكریون واألطبـاء   .یشرب الخمرة یقضي القانون بإعدامه لكن لیس لدیهم خمارات، ألن من. وفیها جمیع أصناف السلع

والشيء غیر مألوف في شعوذاتهم وبهلوانیاتهم، سوى تسلق الماعز عمودًا  .وفیها خبراء في جمیع الفنون والمهن. دان األخرىأمثالهم في البل والمنجمون على
وال یتسع رأس العمود إال لوضع أظالف ). أقداموانشان 10(ویستعملون فیه عمودًا یبلغ طوله حوالي شنغ واحد . العرض طریف إلى أقصى حد فهذا. خشبیاً 

الجدي علـى دق الطبـل ویقتـرب  ثم یقود رجل جدیًا أبیض، ویصفق بیدیه، وینشد أغنیة رتیبة، فیثبت. األرض، ویثبتونه ویركزون العمود في. األربعةالماعز 
عمودًا آخـر، ویمیلـه  عندئذ، یتناول الرجل. الخلفیتین علیه ذلك، یضع الجدي قائمتیه األمامیتین على العمود، ثم یقفز بسرعة ویضع قائمتیه وبعد .من العمود

. بعجلــة ویثبــت الرجــل هــذا العمــود الثــاني الجــدي قائمتیــه األمـامیتین ویضــعهما علــى رأس العمــود المائــل، ویرفــع قائمتیــه الخلفیتـین قـدَّام قــوائم الجــدي، فینقــل
متتالیـة حتـى  ویضیف خمسـة أو سـتة أطـوال. اً ویتناول الرجل عمودًا ثالث. وضعات ویقوم بحركات رقص فیصبح الجدي واقفًا على أعلى العمودین، ویعرض

ومتى انتهى الجدي من الرقص، یقف على العمـود األوسـط الـذي یدفعـه الرجـل ویتلقـى  .(قدماً  20أي یصبح تقریبًا (األعلى فیزید االرتفاع حوالي شنغ واحد 
ه أن یمـد قائمتیهاألمـامیتین، فیمـدهما، ثـم قائمتیـه الخلفیتـین، فیطیـع ویأمر . یأمر الجدي أن ینبطح على األرض، ویتظاهر بالموت، فیفعل ثم .بین یدیه الجدي



  
  

  :األحساء
المدینة مصنوعة من الصخور وهى تقع بالقرب من التالل أو من ذلك ) أسوار (وجدران  تقع على ساحل البحر

ام واالبل تتناول االبقار واالغن, ) المزروعات (لمكان وهى عبارة عن صحراء وال یوجد بها أى أثر من الخضرة ا
والتربة جدباء والحقول قاحلة والحبوب فیها قلیلة والخیول السمك المجفف  ماعدا ) فقیرة ( والطقس األحساء حار جدا َ

                                                                                                                                            
ویعرض ألعابًا بارعة بطرق شتى، ثم یطلب من ). انش36.7(یأتي رجل یجر وراءه حماره األسود العریض الذي یبلغ علوه حوالي ثالثة شیحات  عندئذ .أیضاً 

ویختبـئ بـین  ویطلـب مـن رجـل آخـر أن یضـرب الحمـار خلسـة علـى رأسـه. دة عینـي حمـارهعدة مرات ویعصب بـه بشـ أحد الحضور أن یأخذ مندیًال ویطویه
، . بعد ذلك، ینزع الرجل العصابة عن عیني الحمار ویطلـب منـه أنیفـتش عـن الشـخص الـذي ضـربه علـى رأسـه. المشاهدین فمهمـا كـان عـدد الجمهـور كبیـرًا

وتتفتح الزهور في . وینطوي مناخ هرموز على فصل بارد وفصل حار .ه اللعبة من أعجب األمورفهذ. رأسًا إلى الرجل الذي ضربه، ویشیر إلیه یذهب الحمار
وعندهم جبل واحد كبیر، تؤخذ من سـفوحه األربعـة  .غزیر ومطرهم نادر لكن نداهم. ویحصل صقیع عندهم لكن ال تثلج. الربیع،وتتساقط األوراق في الخریف

 30ویـزن بعضـها . دید مثلما تقتلـع الحجـارة ویقتلع أهل هرموز قطع الملح بمجرفةح. یشبه ملح البحر، لونه أحمرفمن أحدالسفوح یستخرج ملح . أربعة مواد
. لونـه كلـون الزنجفـر ویؤخـذ مـن السـفح الثـاني تـراب أحمـر. هذا الملح ویطحن مسحوقًا قبـل اسـتهالكه والرطوبة في). لیبرة 39، 4= شین 30(شین  40أو 

فیجمیع األحوال، یشرف مسـؤولون علـى  .السفح الرابع تراب أصفر یشبه لونه نبات الكركم وفي. ابًا أبیض كالكلس تطرش به الجدرانویعطي السفح الثالث تر 
ن ویشریان أیضًا من أماك. محاصیل أرضهم الرز والقمح لكن بمقادیر ضئیلة ومن .ویأتي التجار من جمیع األقطارلشراء هذه المواد وبیعها. مقالع ذلك الجبل

والــدراق  وعنـدهم مـن الثمـار والخضــار، الجـوز واللـوز والصــنوبر والرمـان واألعنـاب .متفرقـة،وینقالن إلـى هرمـوز حیــث یباعـان بأسـعار زهیــدة إلـى أقصـى حــد
األحمـر، ویبلـغ حجمـه ویكثـر عنـدهم الجـزر . والثـوم والبطـیخ األصـفر وغیرهـا المجفف، والتفاح والتمور والبطیخ األخضر والخیـار والبصـل والكـراث والقفلـوط

وقشـره رقیـق یكسـر بالیـد وطـول حبـة الصـنوبر  .وقلـب جـوزهم أبـیض). انـش 24، 4(شـیح  2والبطیخ األصفر كبیر جـدًا وعلـو بعضـه . النیلوفر حجم جذور
فیه  ني بحجم بزرة النیلوفر، ال بزرة والصنف الثا .أرجواني یشبه أحدها التمر الجاف، ولونه. وأعنابهم ثالثة أو أربعة أصناف ).انش 1.2(حوالي تسون واحد 

وحجم . طویل وأبیض، وللبه نكهة ألذ من نكهة الجوزو  وهو مر. ویشبه لوزهم الجوز. الثالث بحجم حبة الفاصولیاء البیضاء ولونه أبیض والصنف. ویجفف
 یسـمى النـوع األول. ارسـیة عنـدهم علـى ثالثـة أصـناف أیضـاً والتمـور الف .تفاحهم بحجم قبضة الید، وهو لذیذ وله أرج وحجم. رمانهم بحجم كأس شرب الشاي

، فال یستساغ أكلـه ویربى مثل سكر النبات، وحالوته عالیة. الدشب، وحبته بحجم اإلبهام وعجوته صغیرة  30أو  20ویهـرس النـوع الثـاني ویحـول إلـى . جدًا
ویشــبه النــوع الثالــث العنــاب، إالأنــه أكبــر منــه ومذاقــه حــامض ویقــدم علفــًا . مثــل طعــم البرســیمون المجفــف الجیــد والتمــر الممتــاز قطعــة كبیــرة، ولــه طعــم

والمـاس " القـط عیـون"ولـدیهم یواقیـت زرقـاء وحمـراء وصـفراء، والـذراح والزمـرد وجـواهر  .إلى هرموز جمیع السلع النفیسة من جمیـع الجهـات وتجلب .للحیوانات
ــا ــؤ الكبیــر بقــدر حبــة االیــدع ووزنــه شــین واحــد وفن والعنبــر األصــفر وحــب العنبــر وخــرز  -عقــود وأغصــان وجــذوع–والمرجــان ) قمحــة69(ن أو ثالثــة واللؤل

طـول زئبرهـا فـن أو فنـان، (وأوانـي الیشـب والكریسـتال وعشـرة أصـناف منقطـع المخامـل المطـرزة والمزهـرة ) األصـهب(المسابح،والعنبر المائع والعنبـر األسـود 
، ونســیج صــوف مـن جمیــع األصناف،والســحل، واللبــاد، والكریــب، )عشــرة أقـدام وانشــان= شــنغ 1انــش،  0.1= فــن  1: واحـد طولهـا شــنغهان والعــرض شــنغ

وعنـدهم كثیـر  .وتباع كل هذه السلع في هرمـوز. األجنبیة المطرزة بالحریر األزرق واألحمر وغیرها والكریب المزأبر، والشاش المزأبر، وجمیع أنواع المنادیل
 92(شــین  90-70الحیـوان الواحــد منـه  الجــنس األول ضـخم اإللیــة، ویـزن. ومـاعزهم أو غــنمهم أربعـة أجنـاس .الثیـران والمــاعزمـن اإلبـل والخیــول والبغـال و 

وللجـــنس الثـــاني ذنـــب كـــذنب ). لیبـــرة 26.3(شـــین  20،وتنجـــر علـــى األرض، وتـــزن أكثـــر مـــن (انـــش 12.2(، ویزیـــد عـــرض إلیتـــه عـــن شـــیح واحـــد )لیبـــرة
ــوه شـیحان و  والنـوع الثالـث العنـز). انــش 24.2(زیـد طــول إلیتـه عـن شـیحین الكلب،ویشـبه مـاعز الجبـل، وی وشــعره ). انـش 33(تسـون  8أو  7النـاطح، وعلُّ
وتنعكـف قرونـه وتسـتدیر نحـو جبهتـه، ویعلـق بهـا  .ویشـبه برأسـه ووجهـه وعنقـه وجبهتـه الغـنم. مقدمته، وهو نظیـف فـي مؤخرتـه طویل وینجر على األرض في

بیوتهم لیناطح ماعز غیرهم ویراهنون  ویربیه هواة النوادر في. ویبتهج هذا الجنس بطبیعته عندما یناطح. عند مشي الحیوان ع صوتهجرس حدید صغیر یسم
تان وأذناه مروس.. تمامًا كذبل السلحفاة والذراح وجسمه مرقط. وحجمه بحجم القط الكبیر. في بالد هرموز نوع من الحیوان یسمى الوشق ویعیش .علیه بالمال

ذا رأته األسود أو الفهود أو غیرها مـن الوحـوش سـجدت أمامـه علـى األرض ألنـه ملـك .وهو وحشي لكنه ال یؤذي. وسوداوان ٕ ملـك هرمـوز  وأخـذ .الحیوانـات وا
، وآللئ وحجارة كریمة ، وحمَّله أسودًا وزرائف وخیوًال  رسله الذین صحبوا مراكب وأرسل. وغیرها، وذكرى لعرش الصین مكتوبة على ورق من ذهب مركبًا أیضًا

  .الكنوز التي بعث بها اإلمبراطور، وكانت عائدة إلى الصین من المحیط الغربي، وذهبواإلى عاصمة الصین وقدموا هدایاهم
65    Ma – huan : op.cit ,p. 1  

  
  



لذا یحفرون االبار الستخراج الماء بست عجالت  واضعین  بعض القمح القلیل والسماء هناك التمطر لعدة سنوات
  )212( .الماء فى قرب مصنوعة من جلد الخراف 

  .یرتدون جالبیب طویلة والنساء یغطون رؤسهن مثل نساء هرمز  النساء والرجال هناك یربطون شعورهم بعقدة و
توجد , تفاعها حوالى ثالث أو أربع طوابق مبنیة من الطین ویقدر أر ة مبنیة من االحجار أما المنازل جدران المدین

. غرف النوم والمطبخ فى الطوابق العلیا وأماكن إقامة الضیوف فى االوسط أما العبید فیعیشون فى الطوابق السفلى 
  . األهالى هنا مستقیمون ولدیهم طقوس جنائزیة ویصلون إلى اهللا 

, الحریر الملون , الفضة , ذونها من الصین الذهب خى یأوالبضائع الت, واألف الجمال ومنتاجتها العنبر واللبان 
  .البنزوین, التوابل , خشب الصندل , الفلفل , االرز , السرامیك , الستان 

  )213( .حاكم االحساء تحرك بسخاء أمبراطورى وأرسل مبعوث بتذكار على ورق من الذهب وأشیاء من الجزیة 
  
  :مكـه   

ها متوسط طوال بوالمنطقة الغربیة الطقس ,تشونغ  - یة وكانت تسمى قدیمَا یونیودولة مكة معظم أراضیها صحراء رمل
  . العام كالربیع والتربة خصبة واالرز وفیر والمناظر الطبیعیة خالبة

الناس هناك مسالمین وأنیقین والنساء و , والرجال یرتدون جلباب أبیض طویل والرجال یغطون رؤسهم ویلفونها بعمامة
مع الشعب والیلحق والحاكم لیس لدیة إى مشكلة , فى التحیة وفى جمیع عاداتهم یخافون ویحبون اهللا یؤدون السالم 
تالس غیر معروف هناك فاالغنیاء والفقراء یعیشون بسالم وود خالسرقة واال,م بطبیعتهم شعب جید هبهم العقاب الن

الشهر (عندهم عندما یرون القمر الجدید  وقد بنوا مسجدَا فى قدیم الزمان وأول أیام الشهر.مع بعضهم البعض 
  )214( .والشعب والحاكم یعبدون اهللا والطقوس الدینیه روحیه تعتمد على الدعاء إلى اهللا ) العربى بالحسابات القمریة 

) االبیض (عمود من الرخام الیشم 360أنقسمات وهناك  9ها ینقسم إلى أربع دوائر كل دائرة ل) المعبد (الكعبة 
الكعبة صفراء كما بها الحجر االسود وهو أكثر من ثالث أقدام مربعة ویقال أنه نزل من السماء طبقات  واالرض فى

                                                

)212(  Jin Qiupeng, "Yijin faxian zui zao de Zheng He xia Xiyang chuandui tuxiang ziliao: 'Tian 
Fei jing' juanshou chatu, in Wang Tianyou and Wan Ming eds., Zheng He yanjiu bainian lunwen 
xuan (A selection of papers commemorating a century of scholarship on Zheng He), Beijing: 
Peking University, 2004, p 256-259. 

  
زور االحس 72المصدر نفسة ، ص : فاھسین   )213( ارة ، و الجدیر بالذكر ان ماھوان لم ی ك الزی رد فاھسین بتل نص .اء وانف یكم ال وال

  الخاص باالحساء في كتاب فاھسین
           ○ 剌撒國 

   倚海而居，土石為城。連山廣地，草木不生，牛、羊、駝、馬皆食魚乾。民俗頗淳。氣候常熱，田瘠少

收，唯麥略有。數年無雨，鑿井絞車，羊皮袋水。男女拳髮，穿長衫、婦人妝點兜頭，與忽魯謨斯國同。

壘石築土，為屋三四層者，其上廚爨東廁臥室待客，其下奴僕居之。地產龍涎香、乳香、千里駱駝，餘無

物也。貨用金銀、色段、色絹、磁器、米穀、胡椒之屬。 
   詩曰：海丘名剌撒，絕雨亦無寒。層石壘高屋，狂濤激遠灘。金銀營土產，駝馬食魚乾。雖有龍涎貨，蠻

鄉不可看。 
)214(  Tian Rukang (T'ien Ju-kang), "Cheng Ho's voyages and the distribution of pepper in 

China", Journal of the Royal Asiatic Society, 1981.p,1- 52            



على أرتفاع متوسط والجزء العلوى على شكل قبة والناس فى مكه تشعر بدرجة الحرارة من وقت ) الكعبة ( المعبد 
  .طلوع الشمس إلى اللیل 

الكریمة واللؤلؤ واألسود والجمال والزراف والفهود والغزالن والمنتجات الطبیعیة هناك الذهب والحجار 
والبضائع المستخدمة معهم هى الذهب والفضة , أقدام تسمى الخیول السماویة  8ولدیهم خیول طولها ,والكهرمان 

  . ولفات الستان والحریر الملون والخزف والقدور الحدیدیة والمقالى الحدیدیة
  :بیت شعر 

  )215( .منین بالرسل السماویة وفى بعثاتهم یحضرون الهدایا من االسود وتقدم كجزیة ؤ ءه محاكم الدولة ووزرا

                                                
إذا انطلقـت السـفینة مـن كـولي . مكـة :أي مكـة بالد المربـع السـماوي ، ، ویذكر ماھوان مكة فیقول104المصدر نفسة ، ص : سین فاھ  )215(
. زعـیم كبیـر یــدیرها وفـي جـدة. الغربـي، تصـل، بعــد مضـي ثالثـة أشـهر قمریـة، إلـى بنـدر الـبالد الــذي یسـمى جـدة ، وسـارت فـي االتجـاه الجنـوبي)كـالیكوت(

فقد قام فیها . أهلها باإلسالم ویدین .فیصل إلى المدینة التي یسكنها الملك وتدعى مكة ویسیر یومًا من جدة،) الصحیح إلى الشرق(إلى الغرب ویذهب المرء 
أن  ن ألنفسـهموالیزال أهل هذه البالد حتى اآلن یطبقون مبادئ اإلسالم في أعمـالهم، وال یجیـزو  .)سیدنا محمد (رجل قدیس عرض معتقده ونشر تعالیمه فیها

ویـتعمم الرجـال،  .األرجـواني الكامـد جـداً  طـوال القامـة، أقویـاء البنیـة، وسـیمو الهیئـة، ولـون أوصـالهم ووجـوههم ضـارب إلـى اللـون وهـم  .یحیدوا عنها قیـد شـعرة
ویحظـر قـانون الـبالد شـرب . ون اللغـة العربیـةویتكلمـ .وتلـبس النسـاء الحجـاب، وال یشـاهد أحـد وجـوههن .ویرتدون ثیابًا طویلة، ویلبسون أحذیة جلدیـة بـأرجلهم

فهم یعیشون في الحقیقة في أسعد . القانون إال أناس قالئل وال یخالف. ویطبقون جمیعًا مبادئ دینهم. ولیس عندهم أسر فقیرة. سلمیة ورائعة وتقالیدهم. الخمر
ذااستأنف المرء  .ویطبقون أصول الدین في طقوس الزواج ودفن الموتى .بالد ٕ ، وصل إلى حرم البیت السماوي، واسمه الكعبةوا ویحیطبه  .السفر نصف یوم ونیفًا

، وعلى جانبي األبواب، ترتفع عوامید مصنوعة من الیشـب بكاملهـا 466جدار له  ، منهـا  467وعـددها  بابًا فـي الخلـف، و  101فـي الواجهـة، و  99عمـودًا
ني البیت بمدا وقد .على الیمین135على الیسار، و  132 ُ األعمدة من خمسـة  وفي داخله تتألف. وشكله مربع وأعاله مسطح. میك من خمسة أحجار ملونةب

 وتغطـي .الجدران من غضار ممـزوج بمـاء الـورد والعنبـر الـذي یفـوح منـه عبیـر دائـم وقد بنیت كل. أسهم كبیرة من العود الثقیل ومن رف من الذهب األصفر
طویـل یسـتغرق سـنة أو سـنتین فـي  بعد سفر–، یأتي مسلمون غرباء  وم العاشر من الشهر الثاني عشر القمريكل سنة، في الی وفي .البیت كسوة من الحریر

 وعنـدما تخلـص الكسـوة توضـع كسـوة جدیـدة. قطعة من الكسوة تذكارًا قبـل أن یعـود إلـى بلـده ویقتطع كل حاج. ویحجون البیت ویصلُّون فیه -حاالت قصوى
ــه مــن . قبــر إســماعیل علــى یســار البیــت، وهــو مــن أولیــاء اهللا ویقــع .عامــًا بعــد عــام علــى مــر الــزمنویحــدث ذلــك . محلهــا تجهــز مــن قبــل وقبــره مصــنوع كل

ویحـیط بـالقبر ). انـش 61.2(وعرضـه خمـس شـیحات  (انـش 36.7(، وعلـوه ثـالث شـیحات )قـدمًا وانشـان 12(وطولـه شـنغ واحـد وشـیحین . الزمرداألخضـر
ویصعد المؤذنـون فـي . أربع مآذن في زوایا البیت األربع وبنیت ).انش 61.2(ألرجواني یبلغ علوها خمسة شیحات ونیفًا ا جدار مبني من مدامیك من التوباز

وهـذه األروقـة مبنیـة أیضـًا مـن . الیسـار وتقع أروقة األئمة األربعة على جـانبي الحـرم علـى الیمـین وعلـى. على الصالة ویؤذنون أوقات الصالة إلیها وینادون
إال أن . أو ثلـج ولـیس فیهـا مطـر وال بـرق أو صـقیع. أمامنـاخ هـذه الـبالد فحـار فـي الفصـول األربعـة مثـل الصـیف .جارة ومزخرفة على أجمل وجـهمدامیك ح

 بلغ فیه سماكةولو وضع المرء وعاء فارغًا في اللیل وأبقاه حتى الفجر، فسوف ت. حیاتها وتعتمد جمیع النباتات واألشجار علیه في. الندى غزیر جدًا في اللیل
والـدخن والیقطـین والخضـار  ویـزرع جمیـع األهـالي األرز والقمـح. فیمـا یخـتص بمحاصـیل األرض فـاألرز والحبـوب نـادرة أمـا ).انـش 0.3(المـاء ثـالث فنـات 

 شـبه شــجر التـوت الكبیـر فــيوعنـدهم أیضـًا نــوع مـن الشـجر زهــره مفتـول، ی. البطیخـة الواحــدة والبطـیخ األخضـر واألصـفر، وال بــد مـن شخصـین أحیانــًا لنقـل
ومـن محاصـیلهم اللفـت والتمـر . ویعمـر طـویًال قبـل أن ییـبس. العـام ویزهـر هـذا الشـجر مـرتین فـي). أقـدام وانشـین 10= شـنغ (الصین، وعلوه شنغ أو اثنان 

یهم كثیـر مــن اإلبـل والخیـل والحمیـر والبغــال ولـد ).لیبـرة 5.2= 4(ویـزن بعضـه أربعـة شــینات أو خمسـة . والتفـاح واإلجـاص الكبیــر والـدراق الفارسـي والرمـان
وعنـدهم مــاء ورد  ).لیبـرة 13.1=10(شـینات  ویـزن بعــض الـدجاج والـبط أكثـر مـن عشــرة. والقطـط والكـالب والــدواجن واألوز والـبط والحمـام والثیـران والمـاعز

ویبلـغ قطـر . الملـك مـن الـذهب عملـة تنكـا الشـائعة فـي التـداول یسـكو  .الحجارة الكریمة والآللئ والمرجان وعنبر وزرائف وأسود ونعام وغزالن ووشق وأصناف
ذا قارناها بـذهب الصـین فهـي أنقـ). غرام 3.73(، ووزنها شین واحد )انش 0.8(فنات  القطعة الواحدة منها سبع ٕ ذا،  00.020منـه بنسـبة ي وا ٕ ذهـب المـرء  وا

، وصل إلى بلدة اسمها المدینة  ،  ویرتفـع مـن القبـر حتـى. وفیها قبر النبـي محمـد). والمسافة خطأ االتجاه(إلى جهة الغرب، وسار یومًا واحدًا الیـوم لـیًال نهـارًا
ویأخــذ السـفار هــذا المــاء ). زمـزم فــي مكـة ال فــي المدینـة(وتقـع وراءه بئــر فیهامـاء عــذب، تسـمى زمــزم . نـور ســاطع، یخـرج مــن أعـاله ویــدخل فـي الســحاب

العام الخامس من حكم اإلمبراطور هسوان، وصل  وفي .واألمواج في البحر، رشوا منه فوق الماء، فتسكن الریح فإذا أصابهم إعصار. في مراكبهم ویختزنونه
وعندما وصل قسـم   .هدایاه أمر من البالط یأمر المبعوث الرئیسي شنغهو كبیر الخصیان أن یذهب إلى جمیع البلدان األجنبیة لیتلو أوامر اإلمبراطور ویسلم

مـع  سفَّار مكة یصـلون إلـى كـالیكوت، فاختـار ترجمانـًا وسـبعة سـفراء آخـرین، وأرسـلهم إلـى مكـة الیكوت، الحظ كبیر الخصیان هونغ أنمن األسطول إلى ك
یابـاً  .وصعد المبعوثون فـي مركـب مكـة وقصـدوها. حمل من المسك وأصناف خزف وأشیاء أخرى ٕ واشـترى الصـینیون  ..واسـتغرقت سـفرتهم سـنة كاملـة ذهابـًا وا



  
  
  :ظفـار  
  

هى أحدى المستوطنات الساحلیة جدرانها مبنیه من الحجارة أما المنازل مبنیه من طبقات األحجار المرجانیة وحوالى 
تتغذى االبقار ,وصفراء ولیس هناك أى غطاء نباتى  وجبالها حمراء) المعابد ( ثالث إلى خمس طوابق وتشبه االبراج 

  .واالغنام واالبل والخیول على أكل السمك المجفف 
شعورهم ویرتدون مالبس طویله وعندما تخرج النساء یغطون رؤسهن بقماش ) یغطون ( الرجال والنساء یربطون 

  )216( .یتبعون القانون حتى الیستطیع أحد رؤیتهم كما أن أهلها أمناء فى معمالتهم و ) النقاب (
والعمالت الذهبیة ویأخذون فى تجارتهم منا , والعنبر, واللبان , الجمال ,الدجاج , المنتجات المحلیة عندهم هى الفهد 

  .خشب الصندل واالرز والفلفل والحریر الخفیف والستان الملون والسرامیك والتوابل 
  :أبیات الشعر 

  )217(. رسل رسول إلى البالط االمبراطورى مع بعض البضائع كجزیة والحاكم تلمس الكرم االمبراطورى وأ 

                                                                                                                                            
ملك بالد مكة  وأرسل .ثم إنهم رسموا صورة دقیقة للحرم الشریف وعادوا إلى عاصمتهم بكین. والنعام صناف الحاجات والنفائس، منها الزرائف واألسودجمیع أ

   ".ط الصیني في الصینمبعوثین حملوا معهم سلعًا محلیة، ورافقوا المبعوثین الصینیین السبعة،الذین جاؤوا إلى مكة، وقدَّم سفراء مكة هدایاهم إلى البال
  

Ma – huan : op.cit ,p. 173  
 
  

)216(  Duyvendak, J. J. L., Ma Huan Re-examined, Amsterdam: Noord-Hollandsche 
Uitgeversmaatschappij, 1937.p.13-17 

  
، وسارت في )كالیكوت(ینة من كولي إذاانطلقت السف :بالد ظفار ، ، اما ظفار فیذكرھا ماھوان  فیقول99المصدر نفسة ، ص : فاھسین   )217(

الجبال وال تمتلك أي مدینة مسورة  وتقع هذه البالد قرب البحر وعلى سفح. االتجاه الشمالي الغربي بریح مولمة،تصل إلى ظفار بعد مضي عشرة أیام بلیالیها
وأوصـال رجالهــا طویلـة وعریضــة، . لكهــا وجمیـع أهلهـا باإلســالمم ویـدین .وال أرباضـًا وتحـدّها الجمــة فـي جنوبهــا الشرقي،وسالسـل الجبـال فــي شـمالها الغربــي

ویتعمم ملكها بعمامة بیضاء نفیسة أجنبیة، ویرتدي عباءة تغطي رأسه،مطرزة بالحریر النفیس، ومزهرة برسوم  .ویمتازون بصدق وعودهم .وقوامهم فارع وبدین
سـة ومسـطحة المقدمـةوینتعل جزمات . بالذهب عرضها عرض اإلبهام، أو یلبس ثوبًا مطرزاً  ّ الملـك فـي محفـة أو یركـب  ویجلـس .أجنبیـة أو أحذیـة جلدیـة مرو

ویسیر الجمیع فیحشد كثیف . الفیلة واإلبل وفرق الخیالة، وجنود مشاة یحملون سیوفهم ودروعهم وتتقدمه وتتبعه صفوف من. جوادًا إذا أراد التجول في المدینة
، تتوقـف )الجمعـة(یوم العبادة  وفي .البالد رؤوسهم بالعصائب، ویرتدون ثیابًا طویلة، وینتعلون الجزم أو األحذیة أهل ویغطي .ینفخون في الصفارات والمزامیر

ویمسـحون بهـا وجـوههم  ثـم یتنـاولون مـاء الـورد أو العـود الثقیـل والزیـت،. التجارة في األسواق قبل الظهر، ویتوضـأ جمیـع الناس،رجـاًال ونسـاء، كبـارًا وصـغاراً 
والعنبـر وغیرهـا مـن البخـور،  ویأخذون مبخرة فخار صغیرة، ویشعلون شیئًا من العود الثقیل والصندل .ویرتدون ثیابًا نظیفة مغسولة من فترة قصیرة. موأوصاله

ر عبیـر عطـرهم فیأزقـة ویعـودون إلـى منـازلهم بعـد الصـالة مباشـرة، فینتشـ. إلى الجامع لیتعبـدوا ثم یذهبون. ویضعونه في المبخرة، ویبخرون ثیابهم وأوصالهم
وهـو فـي الحقیقـة . أرضـهم اللبـان وتنـتج .أهلهـا األعـراف اإلسـالمیة فـي طقـوس زواجهـم ودفـن موتـاهم ویطبـق .األسواق التي یمـرون فیهـا، ویبقـى بعـض الوقـت

ما وصـلت مراكـب الكنـوز الصـینیة وبعـد .ویجرح أهل ظفار هذا الشجر ویجمعـون نسـغه ویبیعونـه. وطویل صمغ شجر یشبه شجر الدردار، إال أن ورقه شوك
بـالده بـأن یـأتوا باللبـان ودم األخـوین  اإلمبراطوریة وتقدیم الهدایا الصینیة، أرسل ملكها رسله إلـى جمیـع الجهـات لیخبـروا أهـل إلى ظفار، وتمت تالوة اإلرادة

منـاخ هـذه الـبالد منـاخ  ویشـبه .اني الخزفیة وغیرها من السـلع الصـینیةفجاؤوا لیقایضوها بنسیج الحریر القنبي واألو  .والقاطر والمر والمیعة واالصطرك السائل
والذرة البیضاء والصفراء، بزور القنب،  ویتوفر في هذه البالد األرز المقشور وغیر المقشور والقمح والقطاني .الشهر القمري الثامن والتاسع، فال برد فیها البتة



  :كتاب ال
  )218(على الجانب الغربي من البحر  )الضرائب(قائمة بالرسائل الخاصة بالجزیة 
Xiyang Chaogong dinlu   西洋朝貢典錄  

  
    )黃省曾: 自序         Huang Xingzeng)219              :المؤلف 

  م 1520تاریخ تألیف الكتاب عام 
  Huang Xingzeng, Xiyang chaogong dianlu (1520 n. Chr.) 
黃省曾, 西洋朝貢典錄 

  
  

                Nr. 20, der Staat Dhofar (zufaerguo 祖法兒國), p. 163 :دولة ظفار
  

  
شمال غرب مدینة كالیكوت وفى الشمال والغرب   Li) لي ( هذه الدولة تقع على بعد حوالي ألفین وحدة طول محلیة 

أسوارها مثل المباني مقامة ومصنوعة من , وتشرف مباشرة من جهة الجنوب على البحر,مباشرة على الجبال  تقع
مؤثرة ذات طابع دینیة السكان هناك یتمتعون بمكانة ,) مسجد (الطوابق تتصل مباشرة أوتعلو معبد بوذي , الصخور

  .حقیقي وصادق 

                                                                                                                                            
. ویصـطاده بعـض السـكان ویبیعونـه. النعام إلى جبـالهم ویأوي .اعز وخیول وحمیر وقطط وكالب ودواجن وبطوم وعندهم ثیران. وجمیع أنواع الخضار والقرع

وله في كل رجل أصبعان ). انشاً 36، 7= 3(ویبلغ علو رجلیه ثالثة أو أربعة شیحات ). الغرنوق(وهو یشبه الكركي . طویلة ولهذا النعام جسم عریض وعنق
أمـاإبلهم فبسـنام واحـد، وعنـدهم  .ویمشي مشیة اإلبل، لذلك یسمى أحیانًا الدجاجـة الجمـل. وما یشاكلها ویأكل البازالء الخضراء. ویشبه ریشه وبر الجمل. فقط

ذا أشرفت إبلهم على الهالك، ذبحوها وباعوا لحمها. األسواق ویركب جمیع الناس اإلبل عندما یذهبون إلى. إبل بسنامین ٕ الملـك عملـة ذهبیـة تسـمى  ویسـك .وا
وعلى أحد وجهیها صورة إنسان وعلى الوجهاآلخر ). انش 1.8(وقطرها تسون واحد وخمسة فنات  .(لیبرة 0.23983(نكا، تزن القطعة الواحدة منها شینین ت

جاریــة مــن أجــل الصــفقات الت) انــش 0.48(وقطرهــا أربعــة فنــات  (قمحــة 1.7(ویســك أیضــًا عملــة نحاســیة صــغیرة، وزن القطعــة منهــا ثالثــة لیــان . كتابــة
  .ینالیوم الذي غادر مبعوث الصین ظفار، بعث ملكها بزعیم حمل لبانًا ونعامًا وأشیاءأخرى، وأبحر في مركب الكنوز لیقدم األتاوة لبالط الص وفي .البسیطة

Ma – huan : op.cit ,p.151  
  

)218( الصینیة للغة الاللمانیة وھي عبارة عن بحث  من مترجمةتلك المقاطع الخاصة بشبة الجزیرة و الخلیج الموجودة في ذلك الكتاب من النسخة ال   
، حصل صاحبة بھذه الترجمة علي درجة الدكتوراه، ثم قمت بترجمة النص الاللماني إلي اللغة العربیة ولمزید من التفاصیل راجع  

 Huang Xingzeng:Verzeichnis der Akteneinträge zu Audienzen und Tributen vom Westlichen Meer, (Xiyang 
chaogong dianlu) [黃省曾, 西洋朝貢典錄, 1520 n. Chr.],(annotierte Übersetzung)Inaugural-Dissertation zur 
Erlangung des Doktorgrades des Fachbereichs 
Geschichts- und Kulturwissenschaften an der Freien Universität Berlin,von Klaus Sonnendecker,1.Gutachter: 
Prof. emeritus Dr. Erling von Mende,2. Gutachter: Prof. Dr. Raimund Theodor Kolb,Tag der mündlichen 
Prüfung: 29. Juli 2005,p.1-394 

  
ھ 1540و توفي عام  1490ولد عام  بالصین من مواطني مدینة سوتشو  )219( م ورغم انھ من أصل بنغالي إال انھ تحمس جدا في الكتاب

الصین و رحالتھا المسماه برحالت الكنز التي قادھا تشینغ خھ إلي البحار الغربیة بما فیھم المحیط الھندي و الخلیج العربي و  عن عظمة
  البحر االحمر وقد اعتمد علي عدد من المخطوطات المھمة في كتابھ كتابھ عن الرحالت السبع لتشینغ خھ ، راجع 

    Denys Lombard  , Haraprasad Ray : Trade and Diplomacy in India – china Relations ,A study of Bengal during the 
fifteenth century, Bulletin de I,ecole francaise d,extreme – orient, 1994,vol .81,no.1,p388-389. 



من الدیباج ،  ولباس مخطط ومطرز باللون األزرق النیلي من  یلف حوله مالءة ویرتدى قفطان طویل األمیر وانج 
تطریز حریري وذلك حول عنقه أما قدمه فهو یرتدى بها حذاء مطرز من الساتان وعند الحركة هنا أوهناك أوالذهاب 

نشد والجمال وفى الخلف تسیر وت أوالعودة فإنه یستخدم عربة أو حصان ،  وفى األمام تسیر صفوف األفیال
الرجال من السكان  ذلك یسیر وسط زفة وضجیج وصخبوكل , وعات من عازفي أدوات البوق الموسیقیة كالناي مجم

أو أثواب ملونة ویرتدون أثوابا طویلة بحیث تجعل األرجل مختفیة أو )مناشف (یلفون رؤوسهم بمالءات أو أفواط 
  )220( .الشیالنو ءات والمناشف أما النساء فهن یغطین ویخفین وجوههن ورؤوسهن بالمال. مغطاة تماما

ویوجد المعبد الذي یتعبدون فیه ویقیمون . لیم الدین اإلسالميالحكام والمحكومون هنا جمیعهم یحترم ویحافظ على تعا
به شعائرهم وطقوسهم ویسمى بالمسجد وفى الیوم الذي یؤدون فیه مناسكهم وشعائرهم تكون جمیع المحالت واألسواق 

بفرك أو دعك أجسامهم بعطور ناتجة من تقطیر الورود واألزهار أو زیت عظم النسر ولكي  إنه یقومون. مغلقة 
وكذلك خشب الصندل وكذلك عبیر العنبر ، وقبل أداء , وعظم النسر العودیقومون بتبخیر المالبس فإنهم یستخدمون 

جسام بمواد العطور ویلبسون المناسك والعبادات والطقوس یقومون بغسل أجسادهم ودهنها أو اإلستحمام ودهن األ
  .المالبس النظیفة 

إنهم یشعلون أو یحرقون العنبر حتى تصل أبخرته ودخانه إلى سیقانهم ویأخذونها معهم إلى هناك وخالل الطرق  
  .التي تصل إلى المسجد أو المساجد تتدفق روائح العنبر معطرة الطرق  والمسالك إلى هناك فتتدفق دون انقطاع 

بة التر . اصة بإتمام الزواج وكذلك عملیة دفن الموتى تتم وتسیر وفقا لتعلیم وطقوس الدین اإلسالمي األمور الخ 
یقوم الواحد بمزاولة التجارة والتبادل التجاري وذلك من ترسل أبخرة دافئة ومعتدلة وهناك یقوم الناس أو یستطیع أن 

وزن العملة (العمالت الذهبیة فهى تسمى تانكا  أما  --أو أیضا عمالت من النحاس األحمر.خالل عمالت ذهبیة 
ومحیطها أو  حجمها الخارجي یبلغ )  Qianقیان 2جرامات ـ  7.5من الذهب كان طبقا للمیزان الرسمي بالبلد تعادل 

أحد أوجه العملة كان منقطا والوجه اآلخر كان یحمل صورة إنسان أما حجم أومحیط عملة , سنتیمتر  66حوالي 
أما الحبوب فإن أنواعها الخمس توجد نسبیا  وكذلك الست أنواع من ) فن   4=سنتیمتر  1.24یبلغ  النحاس فكان

  )221(. الحیوانات 
, البخور, السمسم ,دم التنین  سل أو المشروبات التي یطلق علیهاوتوجد هناك أنواع كثیرة من أنواع المأكوالت مثل الع

ذات   وهى جمال   وتوجد فصیلة جمال آمورلیوبارد. والسمنامین ماسنتوجد الجمال ذات ال.البطیخ , الخردل , المر 
ویوجد طائر طویل الجسم ذوعنق , شعور كثیفة طویلة تمیل إلى اللون الرمادي األصفر مع بقع أرضیة سوداء 

لجمل فإنه ونظرا للتشابه الكبیر بینه وبین ا, )النعام (كالرافعة واألرجل الذراعیة الطویلة تحتوى على أصبعین فقط 
                                                

)220(  Luo Maodeng, annotated by Lu Shulun and Lan Shaohua, Sanbao Taijian xia Xiyang ji 
tongsu yanyi (Popular romance of the journey to the Western Ocean of the Three Treasure 
Eunuch), Shanghai: Shanghai Guji Chubanshe, 1985.,p.64-66 

  

)221(  Menzies, Gavin, 1421: The Year China Discovered the World, UK: Bantam, 2002.p.5-9 

  



یوجد و طعامه وأكله هو الخمس أنواع من الحبوب التي كانت موجودة , یشار الیه بالدجاجة الجمل أوالجمل الدجاجة 
عطر یؤخذ من شجرة عالیة ذات ثالث قمم عالیة أوراقها رباعیة الشكل وزهورها الصفراء تبدو باللون األزرق الذي 

لیه أو یشار إلیه باسم ه المشروب السكري المذاق ،  ویطلق عیشب) صمغها (ولحاؤها , یمیل إلى االخضرار 
أوالمذاق فإنه یشبه لحاء أما الطعم , المشروب یستخدم في عالج بعض أمراض االضطرابات النفسیة . البنزوین 
ر وتسمى بتروكاربوس سانتا أما من حیث الشكل واللون فإنه یشبه شجرة الصندل التي تمیل إلى اإلحمرا,الدمار 

وعندما , أي شجرة العبهــر  ة رواسب ویطلق علیه اسم ستوراكس ـ العصیر سمیك القوام ورائق وبدون أی ینوس ل
. غیر معروفة الجزیة والضریبة غیر محددة بعد أو -یستخدم للدعك أو الفرك فإنه یخفف من آالم التقلصات  

  )222( )بذلك  تم إرسال مایتعلق بالضرائب أو الجزیة الخاصة وخالل عهد یونجل (
  

           :ـ دولة هرمز
Nr. 21, der Staat Hormuz (hulumosiguo 忽魯謨斯國), p. 166 

  
یوما  25المسافة تستغرق (من كالیكوت )  لي ( هذه الدولة تقع على مسافة خمسة آالف  وحدة طولیة محلیة 

هذه الدولة دولة ثریة وأسوارها قد . ومناطقها تقع مباشرة على المناطق الجبلیة وتصل حدودها إلى البحر ) بینهما 
  .وفیها یوجد عدد كبیر نسبیا  من التجار األغراب األجانب .أقیمت من الحجارة 

حیث تقام )المسجد (ملك هذه الدولة اهتم بالثقافة الدینیة وتعلیمها وهنا نعنى ثقافة اإلسالم وتوجد بها دار العبادة  
هذا البلد وبكل عزیمة ملموس العفاف والنظافة والطهارة . ات یومیا وتقام الصلوات خمس مر , الطقوس الدینیة 

صرار  ٕ   .البلد كانت صادقة ونقیة  هأهل هذ طباع، و یحافظون علیهاوا
الرجال یرتدون جالبیب أو مالبس . الناس هناك أجسادهم تمیل إلى البیاض ویتمتعون بنمو وقوام وبناء جسماني قوى 

النساء یقمن بنسج ، خیالون رائعون و كما أنهم رماة ممتازون  .شانجشان " عالیة طویلة ورؤوسهم مغطاة بطواقى 
وعند الخروج یجب , شعورهن وجعلها فى أربعة ضفائر ، كما أنهن یطلین شعورهن بالحناء ویرتدین جالبیب طویلة 

  )223( .لبصركما أن الوجه یغطى بشاش أحمر اللون لغض ا, علیهن ارتداء أحجبة ملونة أو یخرجن محجبات 
                                                

)222(  Zufaer 祖法爾.                                               36 -37 راجع النص األصلي  لكتاب ماھوان باللغة الصینیة      ص    
後序     
  余少時觀《異域志》，而知天下輿圖之廣，風俗之殊，人物之妍媸，物類之出產，可驚可喜，可愛可愕，

尚疑好事者為之，而竊意其無是埋也。今觀馬君宗道、郭君祟禮所紀經歷諸番之事實，始有以見夫《異城志》

之所載信不誣矣。祟禮乃杭之仁和人，宗道乃越之會稽人，皆西域天方教，實奇邁之士也。昔太宗皇帝勑令太

監鄭和統率寶船往西洋諸番開讀賞勞，而二君善通譯番語，遂膺斯選，三隨軿軺，跋涉萬里。自閩之五虎發

跡，首入占城，次爪哇、暹羅，又次之舊港、阿魯、蘇門、南浡、錫蘭、柯枝，極而遠造夫阿丹、天方，凡二

十餘國。每國寄往非一日，於輿圖之廣者，紀之以別遠近﹔風俗之殊者，紀之以別得失﹔與夫人物之妍媸，紀

之以別美惡﹔土地之出產，紀之以別輕重，皆錄之於筆，畢而成帙，其用心亦勤矣。二君既事竣歸鄉里，恒出

以示人，使人皆得以知異城之事，亦有以見聖朝威德之所及若是其遠也。祟禮尚慮不能使人之盡知，欲鋟梓以

廣其傳，因其友陸廷用徵序於予，遂錄其梗概於後云。 
  是歲監察御史古樸劇弘書。 
 

)223(  Zhang Jian, "Zheng He hanghai tu fuyuan", Sichuan wenwu (Sichuan cultural relics), 
2005, p 80-83. 



كما أن ,كما أنهن یحملن حلقات ذات خرز تتدلى وتعلق في سالسل ذهبیة یعلق بها أیضا بعض السبائك الذهبیة 
وینسقن الشفاه بخطوط مختلفة  ، أما الرؤوس ,العیون بالكحل الذي یمیل إلى اإلسمرار  رموشالنسوة یقمن بتزیین 

) الیدین و الرجلین(هر المرجانیة ویلف حول كل من المفاصل األربعة المزینة بالخرز األصلي والجوافتعلوها المنادیل 
  .أطواق من الذهب والفضة أو كالهما معا 

  .وإلتمام عملیة الزواج أو مراسم الجنازات والدفن یحتاجون هناك لما یسمى بالقاضي إلتمام هذا الطقس أو ذاك 
حتفاال خاص للقاضي واألقرباء جمیعهم وكذلك الخاطبة عند كل  حفل زواج یجب على عائلة العریس أوال أن تقیم إ(

كما تقوم الحقا كل عائلة من عائلتي العریس والعروسة ) الخاطبه(أو المرأة التي كانت سببا أو توسطت في الزواج 
 بعرض سجل قید عائلي یمتد إلى ثالثة أجیال ماضیة ،  وبعد إنجاز ذلك یبدأ القاضي في إتمام الطقوس واإلجراءات 

أما في طقوس الجنازات  فإنهم یأتون بثوب ،  ـ عدا ذلك أي في حالة عدم إتمام العملیة یتوجب إعالن تهمة الزنا 
عملیة (ون أبریق كبیر بمیاه نظیفة ، وذلك  البتالل الجثة ثالث مرات كما أنهم یمأل)كفن (أبیض یلفون فیه الجثة 

والقبر ,أما المقابر فهي مسورة بالحجارة , ضع ملفوفا فى النعش ویسد الفم أو یملئ بالمسك والكافور ویو . )الغسل 
یرش خمس مرات أوست مرات بالرمل النظیف احتراما لجثة المیت وعندما یأتي النعش ترفع الجثة وتوضع داخل 

لركام السرداب او القبر وتغطى األرض بعد ذلك  بألواح من الحجارة كالبناء وبعد انتهاء عملیة البناء یوضع علیه ا
أما ) العربیة(أما عن كتابة المستندات واألوراق الرسمیة فیستخدم الناس هناك لغة المسلمین في الكتابة ،والتراب 

وفى الدولة یسیطر المنع التام للكحولیات أما الشاربون للكحل فإنهم , األسواق والمحال التجاریة فالعروض فیها كثیرة 
  .ینفون خارج السوق أو المكان 

المعالجین وفنانیها شجعان وخیولها النبیلة وأطبائها في المحیط الهندي بجنودها المنتصرین البواسل ال لبلداهذا 
وللشعب هناك أالعیب وحیل مع الماعز والغیبون  واللعب ، أ و الحیل مع . ومترجمیها قد قفزت إلى القمة في التقدم

وضع أماكن لحوافر من حوافر الماعز ویوضع كما  الماعز یتطلب جذع طویل ذو مقیاس محدد وعلى حافته یمكن
وعلى دق الطبول البارعة , ثم یقوم احد الناس بالتصفیق على یدیه وهو یتمتم بأى أقوال , لو كان مزروعا في التربة 

تتراقص أحدى الماعز أو العنزات حول هذا الجذع وتحاول أن تضع الحافرین األولین لها على موضع حافرین من 
بالجذع ثم تحاول أن تقفز بالجزء الخلفي من جسدها لتضع الحافرین المتأخرین على موضع الحافرین الباقین  أماكنها

ثم یاتى الرجل بقطعة خشبیة أخرى معلقة ویحاول خمس أو ست مرات بنفس الطریقة الراقصة ومن . من الجذع 
األرض وتبقى العنزة ملقاة على األرض كما  خالل الصدام یتم انهیار كل شىء ویصید العنزة أو الماعز ویضعها على

لو كانت فى حالة موت ثم یعطى األمر لمد الرجلین األمامیین فتفعل العنزة ثم یعطى األمر بمد الجزء الخلفي  
وداء كبیرة بالتقدم ثالث أما األلعوبة مع الغیبون وهو نوع من القرود ـ فإنه تتقدم قردة س، فتمدهما العنزة إلى الخلف 

ویأمر أحد الرجال رجل آخر یربط أیمن القرد الكبیر برباط ال یستطیع القرد أن یرى من خالله ثم یأتي آخر دات یار 
في الخفاء ویضرب القرد على رأسه دون أن یعرفه القرد بالطبع ،  ثم ینخرط بین جموع الحضور ثم بعد ذلك یرفع 

                                                                                                                                            
  



من الناس الحاضرین وذلك الستخراج ومعرفة  الرجل ، أو الرباط عن رأس القرد الذي یبدأ في الجري وراء ااآلآلف  
  )224( .الشخص الذي  ضربه على رأسه 

ومحصول الحبوب . هناك توجد وفرة غزیرة في الیشم  --وهناك یتم تبادل التجارة بالعملة الفضیة وهى تسمى الدینار
عملة الفضیة المستخدمة هناك طبقا هناك هو األرز والقمح أما الحیوانات فیوجد منها الستة أنواع  أما قطر ال

ووجهي العملة مطلي ومنقط ووزن العملة یبلغ طبقا للمواصفات  )فن 6(سم  1.86للموصفات الرسمیة للبلد فهم یبلغ 
وقلیل من , وتبخر التربة هناك یجلب البرودة والحرارة والصقیع والثلوج والكثیر من الندى ) فن  4(جم 1.48الرسمیة 
غنى , الربیع تزهو األزهار والورود وبعد  الخریف تتساقط األوراق أما الجبال فیوجد جبل كبیر   وبعد, األمطار 

وفى جانبه الشرقي یوجد الصنوبر،  أما , أما جانبه الشمالي فهو غنى بالجیر األبیض , بالشبة على جانبه الجنوبي 
هو : ألحجار الكریمة فیوجد منها ثمانیة أنواع األول أما بالنسبة للمعادن وا, من الناحیة الغربیة فیكثر الجیر األصفر

،  والثاني هو الزمرد نوعیة الذباب ، والثالث الزمرد والرابع عیون القطط ، ) الیاقوت(السافیر الخماسي اللون والروبى 
عام ،  والسابع هو الیشم ذو الخمسة ألوان ویصنع منه أطباق الط، والخامس هو الماس ،  والسادس هو  المرجان 

أما الثامن فهو حبات الخرز الكبیرة التي تأخذ شكل اللونجان وجمیع حبات العنبر یشار إلیها بكلمة سابونى ومنها 
الثالث عنبر األكالیل ، والرابع عنبر , الثاني الخرز العنبري , یمكن الحصول على خمس أنواع أولها العنبر الذهبي 

  )225(. الشموع ،  والخامس العنبر األسود 
أما البثور . األول منها أنواع الدیباج العشرة والسجاجید المخملیة , یوجد أربعة أنواع من األنسجة أو المنسوجات  

أما  )وهو وحدة قیاس قدیمة اسا بالكالفترمللیمتر والطول یبلغ وحدتین قی 31وهو یعادل  تقریبا  (فهي واحد فین 
الرابع هو  ومادة الصوف الخام  یالن الصوفیة ،  والثالث هوالعرض فهو یبلغ واحد كالفتر ، والثاني هو الش

یوجد أربعة أنواع من الماعز أولها الماعز ذو . المناشف أو الفوط المطرزة باللون األحمر واألزرق النیلي من الحریر
یر الماعز المصارع التسعة أذیال والثاني ذو الذیل الطویل والثالث الماعز ذو الذیل الشبیه بذیل الكلب والرابع واألخ

  )226( .أو المحارب 
 30جنس أو نوع من األنواع یحمل زیال عریضا یتعدى طوله واحد أیل  وهى وحدة قیاس طول آنذاك ویزن حوالي 

، الجنس اآلخر وهو الذي له ذیل یشبه ذیل الكلب وهو یشبه الماعز الجبلي أو الصحراوي )وحدة قیاس وزن (باوند  
سنتیمتر ومن  85لي أو أطول قلیال ونوع آخر أو جنس آخر له ذیل بطول حواأیل  2حوالي  ذیله یبلغ من الطول، و 
ارتفاع وهو ماعز مصارع وشعره الذي بالجزء االمامى منه كثیف یكاد یعوق حركته أما الشعر  بوصات 8إلى  7

                                                

)224(  Menzies, Gavin, 1421:op.cit ,p.12-14 

)225(  Zhou Shide, "Cong Baochuanchang tuogan de jianding tuilun Zheng He baochuan" (Confirming 
that the hypotheses regarding Zheng He's treasure ships in light of the tiller discovered at the treasure ship 
drydock), Wenwu, Beijing, 1962,p.2,31-35 

  
)226(  Mills, K. V. G., and Roderich Ptak, Hsing-ch'a Sheng-lan: The Overall Survey of the Star 

Raft by Fei Hsin, Wiesbaden: Harrassowitz, 1996,p.70-71 
والجدیر بالذكر ان ترجمة مایلز لكتاب فاكسین النستطیع االعتماد علیھ في ترجمتنا لنص فاكسین باللغة الصینیة لوجود بعض المصطلحات 

          لمتخصصینالغیر مفھومة ، لذا لجاء الباحث لترجمة النص الصیني االصلي بمساعدة عدد من األساتذة ا



ألمام وهى محزمة بأحزمة الخلفي فهو شبه محلوق ، والرأس هي تشبه رأس الماعز میانیاج والقرون ملتویة ناحیة ا
  .حدیدیة بها أجراس تسمع أصواتها عندما یتحرك الحیوان اى حركة 

وجد نوع من الكائنات الحیة ن المقامرون یحرصون على تربیتها ، والن هذه الماعز ترسل وتستخدم في الحروب فا
أذن سوداء أو تمیل إلى  یعرف بالقط المتوحش یعیش هناك أیضا ویشبه في منظره الخارجي شكل السلحفاة وله

االسمرار وهو شدید الحساسیة والدفء عندما یروح ویجيء تكون الحیوانات كلها مزعنه له ویدعى الوشق ویعرف عند 
البرابرة بلفظ سیاجوس  ونبات الجزر عندهم یشبه جذور نبات اللوتس ، ولونه یمیل إلى االحمرار ونبات الجوز یبدو 

أما بزور الصنوبر فطولها بوصة واحدة ، أما الزبیب فلدیهم أربعة أنواع  ،لى البیاض رفیعا وصغیرا وقشرته تمیل إ
وبزور اللوتس متشابهه تمیل إلى اللون األبیض ، وتوجد الفاصولیا البیضاء فقط وهي دائریة وبیضاء اللون ، . منه 

جوز لكنها اعلي منها وأطول  وذات كما توجد أیضا الحمراء األرجوانیة ، كما توجد فاكهه من الجوز أو على شكل ال
لون ابیض وبذورها ذات طعم لذیذ ویطلق علیها فاكهه اللوز أما الرمان فله زهرة كبیرة الحجم مفلطحة أما الثمرة نفسها 
فهي في حجم براد الشاي أو كوب الشرب المشابه لذلك ، كما یوجد أیضا التفاح والخوخ وقصب السكر وكثیر من 

  :ومنه یوجد ثالث أنواع  س دبالبلح عندهم یطلق علیه كلمة الشمام ، كما أن 
نوع على شكل إصبع اإلبهام ونواته صغیرة وتظهر كما لو كانت ملبسة بالكریستال وطعم هذا النوع من البلح : أوال 

حلو ومسكر ، ونوع آخر من البلح یمكن طحنه وتحویله إلى كتل لینة تشكل وتطهى أو تسلق  وطعمها یشبه طعم 
التین ، أما النوع الثالث فهو یشبه العناب في شكله وتكوینه ونظرا الن طعمه لیس لذیذا فإنهم یستخدمونه كعلف 

  .للحیوانات ، بالنسبة لهذه األنواع أو ما سبق فلم یوجد علیه إجماع 
خالل  تم إرسال موضوع أو آمر ما بخصوص إهداء زرافة وبعض األشیاء األخرى وكان ذلك من وفى عهد یونجل

ورقة مكتوبة وموضوعة ومجهزة على لوح ذهبي وقد تبع ذلك عودة السفن الشراعیة العائدة إلى البالد حاملة اإلشارة 
  )227( . بالجزیة أو االعتراف

                                                
)227(  Hulumosi 忽魯謨斯, 

غناھا و راجع ما كتبة ماھوان في النص االصلي باللغة الصینیة عن ھرمز حیث افرد لھرمز مساحة اكبر من غیرھا في كتابھ و ابدي اعجابھ باھلھا و 
                                                       36- 35عادات و تقالید اھلھا و تمسكھم بالشریعة االسالمیة و عالقاتھا بالصین، ص 

 
忽魯謨廝國 
  自古裡國開船投西北，好風行二十五日可到。其國邊海倚山，各處番船并旱番客商，都到此地趕集買賣，

所以國民皆富。國王國人皆奉回回教門，尊謹誠信，每日五次禮拜，沐浴齋戒。風俗淳厚，無貧苦之家。若有

一家遭禍致貧者，眾皆贈以衣食錢本，而救濟之。人之體貌清白豐偉，衣冠濟楚標緻。婚喪之禮，悉遵回回教

規。男子娶妻，先以媒妁，已通禮訖，其男家即置席請加的。加的者，掌教門規矩之官也。及主婚人并媒人，

親族之長者，兩家各通三代鄉貫來歷，寫立婚書已定，然後擇日成親。否則官府如奸論罪。如有人死者，即用

白番布為大殮小殮之衣，用瓶盛淨水，將屍從頭至足澆洗二三次，既淨，以麝香片腦填屍口鼻，才服殮衣，貯

棺內，當即便埋。其墳以石砌，穴下鋪淨沙五六寸，擡棺至，則去其棺，止將屍放石穴內，上以石板蓋定，加

以淨土厚築墳堆，甚堅整也。人之飲食，務以酥油拌煮而食。市中燒羊、燒雞、燒肉、薄餅、哈喇潵一應麵食

皆有賣者。二三口之家多不舉火做飯，止買熟食而契。 
  王以銀鑄錢，名底那兒，徑官寸六分，底面有紋，重官秤四分，通行使用。書記皆是回回字，其市肆諸般

鋪面百物皆有，止無酒館。國法飲酒者棄市。文武醫蔔之人絕勝他處。各色技藝皆有，其撮弄把戲，皆不為

奇。惟有一樣，羊上高竿，最可笑也。其術用木一根，長一丈許，木竿頭上止可許羊四蹄立於木。將木立豎於

地，扶定，其人引一小白羝羊，拍手念誦。其羊依拍鼓舞，來近其竿，先以前二足搭定其木，又將後二足一縱

立於竿上。又一人將木一根於羊腳前挨之，其羊又將前兩足搭上木頂，隨將後二腳縱起。人即扶定其木，其羊

立於二木之頂，跳動似舞之狀。又將木一段趲之，連上五六段，又高丈許。俟其舞罷，然後立於中木，人即推

倒其竿，以手接住其羊。又令臥地作死之狀，令舒前腳則舒前，令舒後腳則舒後。又有將一大黑猴，高三尺

許，演弄諸般本事了，然後令一閒人，將巾帕重重摺疊，緊縛其猴兩眼，別令一人潛打猴頭一下，深深避之，



  
  : دولة عدن 

                        Nr. 22, der Staat Aden (adanguo 阿丹國) ,p.174 
  

إلى الغرب من  كالیكوت ، وهذه الدولة تقع على ساحل  )وحدة قیاسیة طولیة(لي وهذه الدولة تبعد قرابة الستة آالف 
ویبلغ عدد جنوده . البحر ، وأسوار المدینة مقامة من األحجار ، وشعبها كثیر العدد وله من الجراءة قدر كبیر 

ن ، الحكام وعساكره من المشاة والفرسان ما یقرب من عشرین ألف رجل ، لذلك كان یرعب من بجانبه من بلدا
وملكهم یتبع الطقوس  لغتهم العربیةوالمحكومون قد اهتموا كثیرا بالثقافة اإلسالمیة وعملوا بها واهتموا بتنمیتها ، 

إلى المراسیم وأعطى القبعات والجاللیب والهدایا ) الرسول المكلف لي تشونج لقد سلم یونجل( والتقالید ذاتها والعادات 
على تفویض بتسلیم السفن غ خه نتشی،حصل   وبعد تقسیم األسطول في دولة سامودرا إلى الملك والرؤساء هناك ،

الملك هناك على رأس كبار موظفیه استقبله في القصر الملكي بكل سعادة وسرور . الشراعیة هناك إلى هذا المكان 
تمام عملیة التسلیم أعطى الملك توجیهاته إل ٕ ى شعب البالد ومالك األشیاء وبعد انتهاء مراسم وضع السفن الشراعیة وا

  )228( . )النفیسة للقیام بالتبادل التجاري والمقایضة 
الملك هناك یغطى رأسه بقبعة ذهبیة ویرتدى قفطان أصفر اللون ، حزامه من الذهب ومرصع باألحجار الكریمة 

والطقوس في الیوم األول أیضا إلقامة الشعائر والطقوس وهناك یقوم الملك بإقامة الشعائر ) المسجد(ویوجد المعبد 
ویذهب ویتحرك بواسطة .من كل أسبوع كما أنه یقوم بتبدیل العمامة الذهبیة بشال ذى لون ابیض ، یلف به رأسه 

                                                                                                                                            
後解其帕，令尋打頭之人，猴於千百人中徑取原人而出，甚為怪也。 
  其國氣候寒暑，春開花，秋落葉。有霜無雪，雨少露多。有一大山，四面出四樣之物。一面如海邊出之

鹽，紅色。人用鐵鋤如打石一般鑿起一塊，有三四十斤者。又不潮濕，欲用食，則搥碎為末而用。一面出紅

土，如銀朱之紅﹔一面出白土，如石灰，可以粉牆壁﹔一面出黃土，如薑黃色之黃。俱著頭目守管，各處自有

客商來販賣為用。 
  土產米麥不多，皆是別處販來糶賣，其價極賤。果有核桃、把聃果、松子、石榴、葡萄乾、桃乾、花紅、

萬年棗、西瓜、菜瓜、蔥、韭、薤、蒜、蘿蔔、甜瓜等物。其胡蘿蔔，紅色如藕大者至多。甜瓜甚大，有高二

尺者。其核桃，殼薄白色，手捏即破。松子長寸許，葡萄乾有三四樣：一樣如棗幹，紫色﹔一樣如蓮子大，無

核，結霜﹔一樣圓顆如白豆大，略白色。把聃果如核桃樣，尖長色白，內有仁，味勝核桃肉。石榴如茶鍾大，

花紅如拳大，甚香美。萬年棗亦有三樣：一樣番名垛沙布，每個如母指大，核小結霜如沙糖，忒甜難吃﹔一樣

挼爛成二三十個大塊，如好柿餅及軟棗之味﹔一等如南棗樣略大，味頗澀，彼人將來喂牲口。 
  此處各番寶貨皆有，更有青紅黃雅姑石，并紅剌、祖把碧、祖母剌、貓睛、金鋼鑽，大顆珍珠如龍眼大，

重一錢二三分，珊瑚樹珠，并枝梗、金珀、珀珠、神珠、蠟珀、黑珀，番名撤白值。各色美玉器皿、水晶器

皿，十樣錦翦絨花單，其絨起一二分，長二丈，闊一丈，各色梭幅，撤哈喇氊、氁羅氁紗、各番青紅絲嵌手巾

等類皆有賣者。 
  駝馬、騾、牛、羊廣有。其羊有四樣：一等大尾棉羊，每個有七八十斤，其尾闊一尺餘，拖著地，重二十

餘斤﹔一等狗尾羊，如山羊樣，其尾長二尺餘﹔一等鬥羊，高二尺七八寸，前半截毛長拖地，後半截皆翦淨，

其頭面頸額似棉羊。角彎轉向前，上帶小鐵牌，行動有聲。此羊性怏鬥，好事之人餵養於家，與人鬥賭錢物為

戲。又出一等獸，名草上飛，番名昔稚鍋失，如大貓大，渾身儼似玳瑁斑貓樣，兩耳尖黑，性純不惡。若獅豹

等項猛獸，見他即俯伏於地，乃獸中之王也。 
  其國王亦將船隻載獅子、麒麟、馬疋、珠子、寶石等物并金葉表文，差其頭目人等，跟隨欽差西洋回還寶

船，赴闕進貢。 
 

)228(  Zheng Yijun, Collection of Documents on Zheng He’s Voyage (Enlarged edition)(Zheng He xia 
xiyang ziliao huibian (zengbian ben)), ,  P.1-65             

              
  



عربة ، أما رعایاه فیرتدون لباسا یناسب مرتباتهم ودرجاتهم أو أوضاعهم ، أما شعب هذه الدولة فإنهم یلفون رؤوسهم 
، ویلبسون مالبس من الصوف والدیباج  المطرز بالحریر ، وهم یلبسون أیضا األحذیة بالشیالن المختلفة األلوان 

والنساء هناك یرتدین الجالبیب الطویلة ویعلقون فى أعناقهم بعض المعلقات .أو ما شابه ذلك  النیعالباألقدام وكذلك 
ذهب مرصع شابه تكون عبارة عن  كالسالسل واألشیاء المشابهة والغالیة القیمة ، كما إن الحلقان والخواتم وما

من األحجار الكریمة ، ) سالسل(الخرز ،  والنساء یضعن أیضا حول معاصمهم األربعة إطارات و مجوهرات بال
المنادیل ـ (كما أنهم یلففن رؤوسهن بالمناشف , یضعن باألصابع خواتم ذهبیة سواء أصابع األیدي أو األرجل 

أما .وتبقى فقط وجوههم دون الغطاء ظاهرة  فة وتكون هذه الشیالن من الحریرالمزینة باأللوان المختل)الشیالن 
وهذه الصناعة تأتى في المرتبة األولى لدى  عدنتركز في الجانب الغربي في صناعة الذهب والفضة الماهرة فهي ت

  )229(. أهل هذه المناطق الغربیة 
واألحجار تسمى باألحجار . یقیمون األبنیة من الحجارة أهل هذا البلد , طعامهم یعدون دائما بالسمن والعسل النحل 

وفى أسطح البنایات یستخدمون الطوب وارتفاع األبنیة عادة ما یبلغ حوالي خمسة كالفتر , الجیریة المرجانیة 
)klafter () یوجد في هذا البلد الحمامات العامة ، لكل ثالث طوابق  )م مترا15وهو ما یعادل حوالي خمسة عشر ,

وهناك یزاول , توجد محالت ومتاجر الخمور توجد أیضا محالت تسمى سوق  للحرایر الملونة وكذلك للكتب  كما
الناس التجارة من خالل العملة المعدنیة الذهبیة وأیضا العملة النحاسیة أما الذهبیة فیطلق علیها فولورى وبلغة أهل 

أما الحبوب فإن األنواع الخمسة تتواجد فى ، كبیر للیشم  لوس  وهناك رواجأما العملة النحاسیة فتسمى فالبلد بولى 
وزن العملة الذهبیة (.والحیوانات المنزلیة عندهم تشمل البقر والخراف والدجاج وأیضا یستأنسون الكالب , هذا البلد

الدفء الطبقات األرضیة للبلد ترسل ، ووجهاها متشابهان ومنقطان, جم طبقا للمواصفات الرسمیة3.73یبلغ حوالي 
وهناك یبدأ عد الشهور منذ الشهر األول طبقا , إثنى عشر شهرا  ليالتقویم السنوي یحتوى ع, جافة  والحرارة وهى

الحسابات الفلكیة تظهر من خالل الشخصیات الروحیة المقدسة فهم یقومون بتحدید  ،شهري قمري لظهور أول ضوء 
كل مكان وتنتشر الورود وعندما تذبل یكون هذا بمثابة نهایة فصل فتتفتح األزهار في , یوم محدد لیكون بدایة الربیع 

الربیع وعندما تكون الزهور تقریبا جمیعها ذابلة واألوراق ساقطة من فروعها وأشجارها هنا یبدأ فصل الخریف بنهایة 
، و  دورة التفتح واالزدهار ومن كسوف شمس إلى كسوف شمس ، و من فیضان إلى فیضان، ومن ریاح إلى ریاح

من مطر إلى مطر یحدث طبقا لحساباتهم دون أي انحراف أي أنهم یحسبون مواسم الفیضانات وكذلك الكسوف 
والخسوف ومواسم الریاح ومواسم األمطار حسابا دقیقا ویحدث ذلك وتروح المواسم وتأتى دون أي   انحراف أو 

  )230( .اثنا عشر منتجا بالغة الندرة ویوجد هناك للقیام بعملیة المقایضة أو مبادلة البضائع  .تغییر 
 الیاقوت ذو األلوان الخمسة المختلفة  - 2  أحجار عیون القطط   -1األحجار مثل 

                                                

)229(  Luo Maodeng, annotated by Lu Shulun and Lan Shaohua, Sanbao Taijian xia Xiyang ji 
tongsu yanyi (Popular romance of the journey to the Western Ocean of the Three Treasure 
Eunuch),.,p.71 

  
  
)230(  ibid 



  )ماء الورد(الورد المقطر - 6     رالعنب - 5     األفرع المرجانیة  - 4 لخرز الكبیر      ا - 3
  فهد اآلمور - 10    الحمار الوحشي       -9    األسد - 8   افة       الزر  - 7 
  الیمامة  -12   عام       الن -11      

, أزهار الشامباكا  , مثل أنواع كثیرة من خشب الصندل األحمر : كما توجد بعض المنتجات المحلیة األصلیة األخرى
جمال التي یوجد أیضا عاج الفیل كما توجد ال. الرمان والمشمش والخوخ , أنواع أخرى كثیرة مختلفة من البلح الفارسي 

لتسع أذناب أو ذیول بشعر ابیض اذوا  الماعزكما یوجد أیضا , )وحدة طولیة (لي  1000تسیر لمسافة حوالي ألف 
والشعر , الرقبة أو الحلق تبدو كرقبة البقر , وبدال من  القرون لها انحناءان أسودان الشعر , ناعم وبدون قرون 

  .ف مفلطحة ویشار إلیها بغنم الصوف وذوات أردا,األبیض الناعم یشبه شعر الكالب 
وأجسادها بیضاء اللون ، ووجوهها أیضا تبدو بیضاء  الحمیرتوجد هناك بعض الحیوانات المتوحشة ، منها ما یسمى 

، لكنها مخططة باللون األسود ، إنها تسمى بالحمار الوحشي ، أو الحمار المخطط بلغة أهل البلد وتسمى أیضا 
) واأللین هو وحدة محلیة طولیة ( حوالي تسعة الین  –احد آخر یبلغ ارتفاع ساقیه األمامیین بالغزالن المنقوشة وو 

 1.9متر طولي ، أما ساقیها الخلفیین فیبلغ ارتفاعهما حوالي ستة الین اى ما یعادل  2.75وهى تساوى تقریبا حوالي 
دام مسطحة ورقاب طویلة ویستطیع أن ذات أظافر بأق  -متر طولي بأصابع ثالثیة األظافر أو ذات إصبع ثالثة

وعندما یرفع رأسه إلى اعلي .متر طولي  5.1الواحد أن یرفع رأسه إلى حوالي واحد كالفتر  وستة الین اى ما یقارب 
ینخفض جزاه الخلفي وله قرون لحمیه كما أن له زیل یشبه زیل البقر ، أما جسمه فیشبه جسد الغزال ویسمى ذلك 

آخر یشبه خلقة النمر ، بفراء اسود أو هناك نوع و .وهى تتغذى على األنواع الخمسة من الحبوب الحیوان بالزرافة  
داكن أو غامق ذو رأس كبیر وشفاه عریضة ، زیله اسود وطویل یبدو كالخصل ، هدیره مثل الرعد ، وجمیع 

عما إذا كانت تقابل أو .لبالد الحیوانات التي تواجهه تزعن له وال تبدى أیة مقاومة ، انه یسمى األسد بلغة أهل ا
أرسل مرسال حامال معه ما یثبت ضریبتها أو  خالل عهد یونجل .تواجه ضریبة معینة أو جزیة لم تثبت ذلك بعد 

  )231(جزیتها للجماهیر أو العامة 
                                                

)231(     Adan 阿丹,  
      34- 31راجع ما كتبة ماھوان في النص األصلي عن عدن ، ص 

榜葛剌國 
  自蘇門答刺國開船，取帽山并翠藍島，投西北上，好風行二十日，先到浙地港泊船，用小船入港，五百餘

里到地名鎖納兒港登岸，向西南行三十五站到其國。有城郭，其王府并一應大小衙門皆在城內。 
  其國地方廣闊，物穰民稠，舉國皆是回回人，民俗淳善。富家造船往諸番國經營者頗多，出外傭役者亦

多。人之容體皆黑，間有一白者。男子皆剃 ，以白布纏之。身服從頭套下圓領長衣，下圍各色闊手巾，足

穿淺面皮鞋。其國王并頭目之服，俱奉回回教禮，冠衣甚整麗。國語皆從榜葛裡，自成一家言語，說吧兒西語

者亦有之。國王以銀鑄錢，名倘伽，每個重官秤三錢，徑官寸一寸二分，底面有紋。一應買賣皆以此錢論廬零

用。海番名考嚟，論個數交易。民俗冠喪祭婚姻之禮，皆依回回教門禮制。 
  四時氣候，常熱如夏。稻穀一年二熟，米粟細長，多有細紅米。粟、麥、芝麻、各色豆黍、薑、芥、蔥、

蒜、瓜、茄、蔬菜皆有。果有芭蕉子。酒有三四等，椰子酒、米酒、樹酒、茭蔁酒各色法制，多有燒酒。市賣

無茶，人家以檳榔待人。街市一應鋪店、混堂、酒飯甜食等肆都有。駝、馬、驢、騾、水牛、黃牛、山羊、棉

羊、鵝、鴨、雞、豬、犬、貓等畜皆有。果則有波羅蜜、酸子、石榴、甘蔗等類，其甜食則有沙糖、白糖、糖

霜、糖果、蜜煎、蜜薑之類。土產五六樣細布：一樣蓽布，番名卑泊，闊三尺餘，長五丈六七尺，此布勻細如

粉箋═般﹔一樣薑黑布，番名滿者提，闊四尺許，長五丈餘，此布緊密壯實﹔一樣番名沙納巴付，闊五尺，長

三丈，便如生平羅樣，即布羅也﹔一樣番名忻白勤搭黎，闊三尺，長六丈，布眼稀勻，即布紗他，皆用此布纏

頭﹔一樣番名沙榻兒，闊二尺五六寸，長四丈餘，如好三梭布一般﹔有一樣番名驀黑驀勒，闊四尺，長二丈

餘，背面皆起絨頭，厚四五分，即兜羅綿也。桑柘蠶繭皆有，止會作線繰絲嵌手巾并絹。不曉成綿。漆器、盤



  
  :دولة مكة 

                    Nr. 23, der Staat Mekka (tianfangguo 天方國),p. 181 
  

من كالیكوت جهة الجنوب ( من كالیكوت ) لي(على بعد حوالي عشرین ألف وحدة طولیة هذه الدولة توجد 
بعد ثالث أشهر بالمیناء  یصلریاح شدیدة الهبوب   معاإلبحار  الرجلالغربي عند منطقة شین كورس  یستطیع 
ر بیوم واحد  لكي ومن جدة یستطیع الواحد السفر لمدة تقد .قائد قبلي   الذي یسمى میناء جدة ویقع تحت سیطرة

  دولة مكة أو بالد مكة  : ویطلق على هذه المدینة . یصل إلى المدینة الملكیة 
الملك في هذا البلد مثقف بالدین االسالمى ، كما انه العادات والتقالید هناك عظیمة وسلیمة ومحترمة ولذلك 

قمر جدید فإنهم سواء الحاكم أو المحكوم  وعندما یرى الناس هناك والدة أو نشأة –یخیم االزدهار على هذه البلدة 
أشكالهم الخارجیة  وسیمة  والبشرة تمیل إلى اللون . یقوم باالنحناء والسجود على األرض توقیرا وتقدیسا للسماء 

 –االرجوانى ، الرجال یرتدون الجالبیب الطویلة ویلفون رؤوسهم باألغطیة ، ویلبسون أحذیة من الجلد بأرجلهم 
فإنهن یغطین رؤوسهن وال یبدین وجوههن ، وتستخدم هناك اللغة العربیة كلغة أساسیة ألصل البلد ، أما النساء 

كما انه یوجد منع تام وتحریم كامل للخمر بهذا البلد ، وتقام إجراءات الزواج والجنازات طبقا للطقوس الدینیة 
یطلق علیه اسم قاعة السماء أو ساحة السماء  اإلسالمیة تماما ، المعبد أو المسجد الذي تقام فیه الطقوس الدینیة

تیانتاج ، وهذه الساحة أو القاعة هي مستطیلة الشكل وارتفاعها یماثل عرضها من حیث الطول ویطلق علیها 
  )232( .اسم الكعبة

القاعة محاطة بسور یشبه . ، قاعدته بنیت من الیشم )یقصد مبني الكعبة المشرفه ( تمثال كبیر لبوذا قد أقیم 
أربعمائة (بوابة  466وسور المدینة له  أللوان الخمسة المستطیلة األبعادسوار القصور ومبنى من الحجارة ذات اأ

  ). وست وستین بوابة 
ى خمسة ، أما مجرى السقف مبنى من العروق الخشبیة أو الكتل الخشبیة وهى مصنوعة من خشب النسر وه

یومیا  –القاعة السماویة مطلیة أو مغطاة بالجرانیت أرضیة . راب فهو مصنوع من الذهب السطح أو المز 
الركائز . أما العطر فال یكاد ینقطع هناك . یقومون بمسح الجدران األربعة لهذه القاعة بمیاه الورد المقطر والعنبر

                                                                                                                                            
碗、鑌鐵、輪、刀、翦等器皆有賣者。一樣白紙，亦是樹皮所造，光滑細膩如鹿皮一般。 
  國法有笞杖徒流等刑。官品衙門印信行移皆有。軍亦有官管給糧餉，管軍頭目名吧斯剌兒。醫蔔陰陽百工

技藝皆有之。其行術，身穿挑黑線白布花衫，下圍色絲手巾，以各色硝子珠間以珊瑚珠穿成纓絡，佩於肩項，

又以青紅硝子燒成鐲，帶於兩臂，人家宴飲，此輩亦來動樂，口唱番歌對舞，亦有解數。有一等人名根肖速魯

奈，即樂工也。每日五更時分，到頭目或富家門苜，一人吹銷，一人擊小鼓，一人擊大鼓，初起則慢，自有調

拍，後漸緊促而息。又至一家，如前吹擊而去，至飯時仍到各家或與酒飯，或與錢物。撮弄把戲，諸色皆有，

不甚奇異。止有一樣，一人同其妻以鐵索拴一大虎，在街牽拽而行，至人家演弄。即解其鐵索，令虎坐於地。

其人赤體單梢，對虎跳躍，拽拳將虎踢打。其虎性發作威，咆哮勢若撲人。其人與虎對跌數交畢，又以一臂伸

入虎口，直至其喉，虎不敢咬。其人仍銷虎頸，則伏於地討食。其家則與肉啖之，又與其人錢物而去。日月之

定，亦以十二個月為一年，無閏月。節氣早晚臨期推。 
  王亦差人駕船往各番國買賣，取辦方物珍珠寶石，進貢中國。 
 

)232(  Pelliot, Paul, "Les grands voyages maritimes chinois au debut du XVe siecle", T'oung Pao, 
1933, No. 30, pp 237-452             



عة تس99دعامة أو ركیزة ،  467حوالي ) الكعبة (ویوجد للقاعة السماویة ) المرمر (مبنیة من الیشم ) األعمدة (
 135مائة واثنین وثالثین ركیزة على الناحیة الیسرى ،  132داخلیة ،  101وتسعون ركیزة أمامیة ، مائة وواحد 

  )233( .مائة وخمس وثالثین ركیزة على الجانب األیمن 
من الكتان الملون باللون األسود والحریر وهى تحمى بزوج من األسود زوي اللون ) الكعبة ( ستائر هذه القاعة 

لحرق البخور هناك یتقابلون مرة واحدة كل ) الكعبة (والذین یأتون من البالد األخرى إلى القاعة . سود التام األ
فال یمثل ألحد اى )  liلى (، أما البعد الجغرافي الذي یمتد ألكثر من عشرة أالف وحدة طولیة  م أثناء الحجاع

من الشهر الثاني عشر هو الموعد المحدد لذلك یاتى الیوم العاشر . عائق ولیس بعدا كبیرا مقابل أداء الحج 
الناس المسلمون في هذا الیوم من كل عام من جمیع البالد اإلسالمیة في العالم حتى وان كانت الرحلة تستغرق 
عامان نظرا لبعد المسافة وقد كانت الرحالت البحریة تستغرق عام أو عامان لكن ذلك لم یمنع الناس من 

وكل واحد من الذین جاءوا ألداء فریضة الحج یحصل على قطعة سوداء من . عة السماویة للحجالمجيء إلى القا
ان ستائر الكعبة عند إیابه أو رجوعه وذلك لتذكر فریضة الحج دائما، وعندما تنتهي لذلك الستائر فان السلط

تم وهذا القبر ) دنا اسماعیلسی(على الیسار من القاعة یوجد مدفن قدیم لبوذا ، یأمر بعمل ستائر جدیدة وهكذا 
بناؤه من احد األحجار الكریمة ذات اللون األخضر ویسمى حجر السابونى  طوله یبلغ حوالي واحد كالفتر 

لین وعرضه یبلغ حوالي أما ارتفاعه فیبلغ حوالي ثالثة ا) متر طولي  3.6واثنین الین  اى ما یعادل حوالي 
على . ى من المرمر النظیف ، ارتفاعه یبلغ حوالي خمسة الین القبر ذو سور مغلق وهو مبن. خمسة الین 

، یقوم المؤذن بتسلقه أو یتسلقه احد األئمة األربعة  األربعة للسور یوجد معبد  األجناب األربعة أو عند األركان
ات للعلم كما یوجد صاالت أو قاع) المالكیة  –الحنبلیة  –الشافعیة  –الحنفیة ( ،للمدارس أو المذاهب األربعة 

  )234( .أو التعلیم تسمى بالمدارس ، وكل ذلك مبنى من الحجارة ذات الخمسة ألوان 
التأثیر الحراري لألرض هناك دائما حار ، لذا فالجو هناك حار وال تسقط األمطار كما انه ال وجود للبرق أو 

ارتیاح الحشائش أو الخضرة الصقیع أو الرعد وال الثلوج ، والفصول السنویة األربعة لطیفة ویمكن تحملها ب
واألشجار هناك تظل خضراء دون ذبول أو تساقط لألوراق ، وهناك یتساقط الندى الحلو یومیا وهناك الناس 
یستغلون هذا الندى ویستهلكونه ویستخدمونه هناك یزاول الناس مقایضاتهم أو مبادالتهم التجاریة بالعملة الذهبیة 

وهناك أیضا توجد حجارة الیشم بغزارة ووفرة ، أما الحبوب فإنها تشمل األنواع المعدنیة ، وهى تسمى التانجا  ، 
  .الخمسة المعروفة ، كما أن الحیوانات المستأنسة أو المنزلیة هي أنواع الحیوانات الستة 

 سم 2.17قطر العملة المعدنیة طبقا للمواصفات الرسمیة المعمول بها هناك یبلغ حوالي سبعه فین  اى حوالي ( 
من .جم وهذا طبقا للمواصفات الرسمیة المعمول  بها  3.73، أما وزنها فیبلغ حوالي واحد كیان اى ما یعادل 

جهة الغرب ) كیلو متر  56اى ما یقارب ) (LI(لو سافر المرء حوالي مائة لي ) مكة ( هذه الدولة أو هذا البلد 
أو قبر الرجل المقدس الذي یدعى محمد في شرق المدینة یوجد مدفن . یصل إلى بلدة تسمى بالمدینة 

وأعلى قمة هذا القبر توجد أضواء ذات الخمسة ألوان ، والصباح ) المقصود قبر الرسول صلى اهللا علیه وسلم ( 

                                                
)233(  Zheng Yijun, Collection of Documents on Zheng He’s Voyage (Enlarged edition)(Zheng He xia 

xiyang ziliao huibian (zengbian ben)), ,  P.1-65    
  
)234(  ibid 



هناك كالمساء الضوء والنور أو اإلضاءة ال تنقطع وتتالال دائما وخلف هذا القبر یوجد منبع مائي ، هذا المنبع 
هذا المنبع المائي یستطیع  –، وطعم الماء الذي یجرى فیه حلو أو یمیل إلى المذاق الحلو  یطلق علیه اسم زمزم

الذي یرید أن یبحر أو یسافر بالسفن علیه أن ، أن یهدى من األمواج الصاخبة أو موجات الماء المتالطمة 
فان األمواج تهدا وتتوازن یخترن قدرا من ماء المنبع ، فإذا ما حدث ووقع إعصار وقام الواحد برش هذا الماء 

  )235( . وتذهب النوة 
ویوجد منتج أصلى ومحلى في مكة وهو ماء الورد المقطر والعنبر ، كما توجد الفهود ، والغزالن ، والوشق ، 

، كما توجد أیضا الجمال والنعام ، الحمیر الوحشیة ظباء ، ویوجد أیضا الحصان والزرافة ، واألسود ، وكذلك ال
أما الزهور فتوجد زهرة الخروب ، وشجرة الخروب تشبه شجرة التوت الكبیرة ویبلغ .، الحمام  وكذلك البغال

ویوجد أیضا العنب ، الخوخ والمشمش والبلح الفارسي ، . تحصد مرتین بالعام  وهي كالفتر  2ارتفاعها حوالي 
 )236( .قل رجالن والرمان والكمثرى ، البطیخ والشمام ، ولرفع شجرة الخوخ یحتاج المرء على األ

                                                

)235(  Luo Maodeng, annotated by Lu Shulun and Lan Shaohua, Sanbao Taijian xia Xiyang ji 
tongsu yanyi (Popular romance of the journey to the Western Ocean of the Three Treasure 
Eunuch), Shanghai: Shanghai Guji Chubanshe, 1985.,p.94 

ن ومن المعروف لدي الجمیع أن بئر زمزم موجود في مكة ولیس المدینة و لعل المؤلف نقل تلك المعلومة من ماھوا
  .الذي اخطأ ھو اآلخر في تلك المعلومة وذكر ان بئر زمزم موجود في المدینة

)236(  Tianfang 天方,  
              35- 34وحول مكة یمكن الرجوع للنص االصلي لماھوان باللغھ الصینیة ونالحظ انھ ذكر المدینة المنورة في اخر حدیثة عن مكة،ص

天方國 
  此國即默伽國也。自古裡國開船，投西南申位，船行三個月方到本國馬頭，番名秩達。有大頭目主守。自

秩達往西行一日，到王居之城，名默伽國。奉回回教門，聖人始於此國闡揚教法，至今國人悉遵教規行事，纖

毫不敢違犯。其國人物魁偉，體貌紫膛色。男子纏頭，穿長衣，足著皮鞋。婦人俱戴蓋頭，莫能見其面。說阿

剌畢言語。國法禁酒。民風和美，無貧難之家。悉遵教規，犯法者少，誠為極樂之界。婚喪之禮皆依教門體例

而行。 
  自此再行大半日之程，到天堂禮拜寺，其堂番名愷阿白。外周垣城，其城有四百六十六門，門之兩傍皆用

白玉石為柱，其柱共有四百六十七個，前九十九個，後一百一個，左邊一百三十二個，右邊一百三十五個。其

堂以五色石疊砌，四方平頂樣。內用沈香大木五條為梁，以黃金為閣。滿堂內牆壁皆是薔薇露龍涎香和土為

之，馨香不絕。上用皂紵絲為罩罩之。蓄二黑獅子守其門。每年至十二月十日，各番回回人，甚至一二年遠路

的，也到堂內禮拜，皆將所罩紵絲割取一塊為記驗而去。剜割既盡，其王則又預織一罩，復罩於上，仍復年年

不絕。堂之左有司馬儀聖人之墓，其墳壠俱是綠撒不泥寶石為之，長一丈二尺，高三尺，闊五尺，其圍墳之

牆，以紺黃玉疊砌，高五尺餘。城內四角造四堆塔，每禮拜即登此塔喝班唱禮。左右兩傍有各祖師傳法之堂，

亦以石頭疊造，整飾極華麗。 
  其處氣候四時常熱如夏，並無雨電霜雪。夜露甚重，草木皆馮露水滋養。夜放一空碗，盛至天明，其露水

有三分在碗。土產米穀僅少，皆種粟麥黑黍瓜菜之類。西瓜、甜瓜每個用二人擡一個者亦有。又有一種（纏）

綿花樹，如中國大桑樹，高一二丈，其花一年二放，長生不枯。果有蘿蔔、萬年棗、石榴、花紅、大梨子，桃

子有重四五斤者。其駝、馬、驢、騾、牛、羊、貓、犬、雞、鵝、鴨、鴿亦廣。雞、鴨有重十斤以上者。土產

薔薇露、俺八兒香、麒麟、獅子、駝、雞、羚羊、草上飛，并各色寶石、珍珠、珊瑚、琥珀等物。其王以金鑄

錢，名倘加行使，每個徑七分，重官秤一錢，比中國金有十二成色。 
  又往西行一日，到一城，名驀底納。其馬哈嘛聖人陵寢正在城內，至今墓頂豪光日夜侵雲而起。墓後有一

井，泉水清甜，名阿必糝糝。下番之人取其水藏於船邊，海中倘遇颶風，即以此水灑之，風浪頓息。 
  宣德五年，欽蒙聖朝差正使太監內官鄭和等往各番國開讀賞賜。分到古裡國時，內官太監洪 見本國差人

往彼，就選差通事等七人，齎帶麝香、磁器等物，附本國船隻到彼。往回一年，買到各色奇貨異寶，麒麟、獅

子、駝雞等物，并畫天堂圓真本回京。其默伽國王亦差使臣，將方物跟同原去通事七人獻齎於朝廷。 
  景泰辛未秋月望日會稽山樵馬歡述。 



  بعض صور أسطول الكنز في المخطوطات و الوثائق الصینیة

 

 
 

                                                                                                                                            
 



 
 
 

 
 
 
 



 

 
 



 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

اسماء اباطرة المینج االربعة االوائل والذي جري في عھدھم عالقات مع الدول و االمارات في الخلیج و الجزیرة 
  :العربیة فترة البحث 

(1) 太祖高皇帝，朱元璋，年號洪武(1368-1398 年) 

 (2) 恭閔惠皇帝，朱元炆，年號建文(1399-1402 年) 

(3) 成祖文皇帝，朱棣，年號永樂(1403-1424 年) 

(4) 仁宗昭皇帝，朱高熾，年號洪熙(1424-1425 年) 

(5) 宣宗章皇帝，朱瞻其，年號宣德(1425-1436 年) 

  : تشنغ خھ ، كما یتضح في الجدول التالي ل الرحالت السبع 

رقم  
 مواعید الرحلة   الرحلة 

دد ع 
 األماكن التي تمت زیارتھا   المشاركین 

 --  1405شتاء   1 
 1407أكتوبر 

أكثر من  
27.800 

،  كالیكوتة ، ، وملقا ، وجافا ، وتایلند ، وسومطر تشمبا 
وسریالنكا 

 -  1407شتاء   2 
 1409نھایة صیف 

، بروناي ، وملقا ، وجافا ، وتایلند ، وسومطرة ، تشمبا  
نكا ، وسریالكالیكوت ین،وكوتش

تموز  1410ینایر   3 
 1411یولیو / 

أكثر من  
27،000 

 ین ،، وملقا ، وجافا ، وتایلند ، وسومطرة ، وكوتش تشمبا 
ر المالدیف وسري النكا وجز كالیكوت

 --  1413شتاء   4 
 1415أغسطس 

 كالیكوت،) یامالیز(، وملقا ، وجاوا وسومطرة وكیالنتان تشمبا  28.560 
، مقدیشو ، ومالیندي ، ظفار األحساء ،، وسریالنكا ، ھرمز ،

والصومال 

 --  1417شتاء   5 
 1419أغسطس 

 ،، وسریالنكا ، ھرمزكالیكوت، وملقا ، وجاوا وسومطرة تشمبا  
 بروه، عدن ، صنعاء ، مقدیشو ، ومالیندي ، وسولو ، األحساء

 -- 1421ربیع   6 
 1422سبتمبر 

،  ین، وتایلند ، وسومطرة ، وملقا ، والبنغال ، كوتشتشمبا  
 بروه، مقدیشو ، ظفارھرمز ، عدن ، صنعاء ،  وسریالنكا ، 

 -- 1432ینایر   7 
 1433أغسطس 

، وسریالنكا ،  ین، وسومطرة ، وملقا ، والبنغال ، كوتش تشمبا  27.550 
، مكة المكرمة بروه، مقدیشو ،  ظفارھرمز ، عدن ، صنعاء ، 

   
  
  



  
  

  كتاب قائمة بالرسائل الخاصة بالجزیة علي الجانب الغربي من البحرالخریطة الموجودة في 
  
  
  
  
  
  
  



  
  صورة للزرافة التي اهداها ملك عدن الناصر المبراطور الصین یونجل ضمن وثائق اسرة مینج

  
  
  
  



  
  صورة للقائد الخصي المسلم تشینغ خه

  
  

  



  

  
  لیدا لرحالته السبعالنقش الحجري الذي تم تحقیقه داخل البحث كتبه تشینغ خه تخ

  
  
  



  
  النقش الحجري لتشینغ خه كتبه لتخلید ذكري رحالته السبع وتم تحقیقة ضمن البحث

  
  
  



  
  صورة للنقش الحجري الثاني الذي كتبة تشینغ خه و الذي تم تحقیقة ایضا في البحث

  
  
  

  
  

  خریطة الكرة االرضیة تعود لعهد اسرة مینج ضمن مجموعة وثائق األسرة
  ونالحظ وجود االمریكتین التي عرفها الصینیین منذ القدیم وزارها تشینغ خه



  افات البرتغالیة و االسبانیة المزعومهقبل االكتش 

  
  قبر القائد تشینغ خه

  
  

  
  

  صورة تم رسمه السطول الكنز مبحر في میاة المحیط الهندي 
  



  
  
  

  
  احدي خرائط تشینغ خه والتي استخدمها في رحالته



  
  

  احدي خرائط تشینغ خھ المستخدمة في رحالتھ
  
  
  



  
  

  سطول الكنز وتم ضرب االحساء و مقدشیو بهاصورة لنماذج من المدافع التي استخدمها ا
  
  

  
  أحدي الخرائط التي اعتمد علیها تشینغ خه ضمن مجموعة وثائق اسرة مینج

  



  
  

  المسح الشامل للمحیط الظافر او مشاهداتي في شواطئ المحیط الظافر: كتاب ماهوان 
  
  
  
  
  
  
  

  
  احدي سفن الكنز مبحرة في وثائق اسرة مینج

  



  
  ینج لي  یونجل االمبراطور الثالث السرة مینج



  
  ستخدمة تشینغ خه في رحالته السبعالجرس الذي ا

  
  

  
     clesetial spouseصورة لأللھة المنقذه 

  



  

  
  

  خریطة تبین خطوط سیر الرحالت السبع السطول الكنز 
  

  
  خرائط تشینغ خه الفلكیة و واضح علیها المجموعات النجمیة

  



  
  

  یرة العربیةإحدي الخرائط التي اعتمد علیها تشینغ خه في رحالته للخلیج و شبة الجز 
  
  

  



  
  
  
  

  
 االمبراطور المؤسس السرة  مینج هونغ دو

  

   

  

  

  

  



علیة الجنزوري تغمدها اهللا /  الدكتوره وفي النهایة أهدي ذلك البحث إلي روح استاذتي العزیزة المغفور لها بأذن اهللا
  في فسیح جناته وكذلك لكل اساتذتي و زمالئي وطالبي

  محمد خلیل                                                        
  


